
 

 

 

ی عا ه   س

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 5 شماره اطالعيه
   تخصصي دكتري هاي دوره متمركز نيمه آزمونداوطلبان ثبت نام  خصوص در

   1398 سال
  

ــال  داوطلبان  براي تمامي  و قبولي طاعات و عبادات    با آرزوي موفقيت    كه در مرحله اول    1398آزمون دكتري نيمه متمركز سـ
شركت نموده اند بدينوسيله به اطالع مي رساند، متقاضيان پذيرش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات          سنجش علمي)  آزمون(

شيوه نامه هاي ابالغي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و      فرهنگي  ستناد آيين نامه ها و  ست مفاد اين اطالعيه را كه به ا مي باي
سنجش آمو   شده است با دقت مطالعه كرده و با اطالع كامل   پژوهشگاه  و مديريت تحصيالت تكميلي   زش كشور سازمان  تنظيم 

سال       سبت به ار ضوابط ن شرايط و  سپس در  از  سبت به ارائه مدارك   روز برگزاري مصاحبه علمي، مدارك در مهلت مقرر اقدام و  ن
  الزم اقدام نمايند.

  شرايط و ضوابط پذيرش .1
ــاس اطالعات و مدارك خوداظهاري  به كليه داوطلبان  ــركت آنان در اين مرحله تنها بر اس ــود كه ش انجام مي آنان  تاكيد مي ش

ضيحات مذكور در دفترچه راه          ضوابط و تو شرايط و  ست داوطلبان واجد كليه  سال  نشود.لذا الزم ا ماي آزمون ورودي دكتري 
باشــند.بديهي اســت داوطلبي واجد شــرايط و ضــوابط الزامي  عيه و اطالعيه هاي تكميلي پژوهشــگاه و مندرجات اين اطال 1398

شد و يا هرگونه  ست و           نبا شي از آن بر عهده او سئوليت عواقب نا شد م شته با صالت مدارك وي وجود دا مغايرتي در اطالعات و ا
  واهد شد.مطابق ضوابط با وي رفتار و در صورت قبولي در هر مرحله اي از تحصيل كه باشد به تحصيل وي خاتمه داده خ

  
 مدرك زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذيرفته شدگان )1.1

سي  زبان گواهي ارائه به منوط نهايي شدگان  پذيرفته نام ثبت  زمان تا آن ارائه و زير جدول طبق قبول قابل نمره حداقل با انگلي
ست  )89شهريور   اواخر( نام ثبت  ارزيابي(دوم مرحله نام ثبت شروع  از قبل سال  2 تا حداكثر زمان آزمون اعتبار تاريخ. ا

 .باشد مي)تخصصي

 مقرر مهلت در ) ذيل جدول شــرح به( معتبر عمومي زبان گواهي حدنصــاب ارائه به موفق شــده پذيرفته كه صــورتي در:تبصــره
 .شود مي تلقي يكن لم كان وي قبولي و بود نخواهد نام ثبت به نشود،قادر

داراي امتيازاتي است كه   ارائه گواهي زبان عمومي با نمره كمتر از حد نصاب ذكر شده در جدول ذيل،   الزم به توضيح است  تذكر:
نسبت به ارسال تصوير    مطابق شيوه نامه ابالغي سازمان سنجش آموزش كشور محاسبه خواهد شد.لذا به داوطلبان توصيه ميشود         

  نمايند.اقدام  حتي در صورت عدم كسب حدنصاب اعالمي، گواهي مربوطه
  

 UTEPT  عنوان آزمون
MSRT  

(MCHE) 
IELTS  

TOEFL  
(IBT)  

TOEFL  
(CBT)  

TOEFL(PBT)/  
TOLIMO  

  495  151  61  5  51  51  حداقل نمره



 

 

 
 سهميه مربي )1.2

داوطلباني كه متقاضي استفاده از سهميه مربي مي باشند،موظف به ارائه گواهي معتبر در اين خصوص مي باشند.الزم به ذكر است 
مربياني كه واجد شرايط و ضوابط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور باشند،مجاز به استفاده از         تنها 

مي باشــند.لذا داوطلبان در صــورت دارا بودن و احراز شــرايط  1398ســال  ســهميه مربي در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز)
  راي شركت در مرحله دوم آزمون،مجاز به استفاده از سهميه مي باشند.مذكور و ارائه مدارك ذيل هنگام ثبت نام ب

 1398كاربرگ تاييد شده مخصوص استفاده از سهميه مربيان در ازمون دكتري نيمه متمركز سال 

       اولين حكم استخدامي رسمي آزمايشي ممهور توسط هيات مميزه مركزي يا هيات مميزه منصوب وزارت علوم،تحقيقات
 دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوطهو فناوري در 

 آخرين حكم استخدامي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوطه 

 تائيديه صالحيت عمومي داوطلب،صادره از هيات مركزي گزينش استاد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري 

 
 مدارك الزم براي ثبت نام )1.3

شــنبه مورخ دواز روز  به شــرح ذيل را با فرمت مناســب تهيه و داوطلبان واجد شــرايط الزم اســت مدارك و مســتندات مورد نياز
در سامانه ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون نيمه متمركز دكتري 18/03/1398مورخ  شنبهروز  24تا ساعت 13/03/1398

  نمايند. بارگذاري  erp.ihcs.ac.ir/stdnewبه نشاني 
  ارائه شود. ،ارسالي اصل و رونوشت كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشيمي بايست مي توجه:براي شركت در مصاحبه عل

 رنگي تمام رخ 3×4قطعه عكس يك  .1

 تصوير تمامي صفحات شناسنامه .2

 تصوير كارت ملي(پشت و رو) .3

 تصوير مدرك تعيين وضعين نظام وظيفه(براي برادران) .4

صورت   .5 شگاه محل    گواهي يا مدرك دوره كارداني داراي معدل(در  ست و بايد مورد تاييد دان گذراندن اين دوره الزامي ا
 تحصيل باشد)

گواهي يا مدرك دوره كارشناسي داراي معدل(در صورت گذراندن اين دوره الزامي است و بايد مورد تاييد دانشگاه محل  .6
 تحصيل باشد)

 يلفراغت از تحص دوره و تاريخگواهي يا مدرك دوره كارشناسي ارشد داراي معدل  .7

سال آخر مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي مي بايست به جاي مدرك كارشناسي ارشد كاربرگ             تبصره:  شجويان  دان
ــيلي ورودي دوره    ــته هاي تحص ــركت در آزمون و يا دفترچه راهنماي انتخاب رش معدل(مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و ش

 سازمان سنجش آموزش كشور)را،كه تكميل و از سوي دانشگاه محل تحصيل تائيد شده باشد،ارائه نمايند. 1398دكتري سال 

 تصوير كارنامه آزمون .8

 ريال 000/900پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ  .9

 
  نحوه ارزشيابي داوطلبان: .2

ستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي بويژه         ساني و مطالعات فرهنگي در را پژوهشگاه علوم ان
بر اســاس دســتور العمل زير اقدام خواهد  ثبت نام كنندگاندر مقطع دكتري و همچنين افزايش كيفيت آموزش و پژوهش از بين 

  نمود. 



 

 

 
سپس از   ثبت نام كنندگانابتدا از  شان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و  صاحبه علمي) دعوت به عمل     اي شفاهي(م براي آزمون 

ساني   پس از اعالم نتايج به داوطلبان ،خواهد آمد و در نهايت  سنجش   نهاييبراي اطالع ر سازمان  شور  به  سال  آموزش ك مي  ار
  اجعه نماييد.شود.براي اطالع از مواد و منابع آزمون به اطالعيه هاي بعدي مر

  
  نكات مهم:

 عدم ثبت نام در سامانه به معناي انصراف از شركت در آزمون مي باشد. .1

 همه داوطلبان شركت كننده در آزمون فارغ از نمره مكتسبه، مي توانند در مصاحبه علمي شركت نمايند. .2

زمون كتبي به منزله انصــراف با توجه به اهميت نمره آزمون كتبي در محاســبه نمره نهايي داوطلبان،عدم شــركت در آ .3
  تلقي خواهد شد.

  
 

 تحصيالت تكميليمديريت امور آموزش و آزمون                                                                          


