به نام خذاونذ بخشنذه و مهربان
داوطلب گرامی  :تا ػرض سالم  ،خًش آمذگًیی ي آرزيی مًفقیت ترای ضما در مرحلٍ ديم آزمًن دکتری
تخصصی ( (PhDتٍ اعالع می رساوذ:
مرحلٍ ديم آزمًن مصاحثٍ در ريزَای ديضىثٍ ي سٍ ضىثٍ  4 / 52 - 4 / 52در دي وًتت صثح ي ػصر در محل
داوطکذٌ تُذاضت داوطگاٌ ػلًم پسضکی اصفُان ترگسار میطًد .در ایه آزمًن تٍ مىظًر تررسی صالحیتُای
متقاضیان جُت تحصیل در ديرٌ دکتری تخصصی از ريش ػیىی ي ساختارمىذ استفادٌ خًاَذ ضذ ي تًاومىذی
دايعلثان در ایستگاَُای مختلف تخصصی مًرد سىجص قرار خًاَذ گرفت.
توجه کنیذ:
 دايعلثاوی کٍ اسامی آوان در وًتت صثح اػالم ضذٌ است راس ساػت  7::7ي دايعلثان ػصر راس ساػت
 3:در ضلغ ضمالی داوطکذٌ تُذاضت حضًر داضتٍ تاضىذ( .الزم تٍ رکر است تؼییه زمان حضًر در
داوطکذٌ تر اساس حريف الفثا اوجام ضذٌ است)
َ مرا داضته کارت ضىاسایی مؼتثر ترای حضًر در جلسٍ مصاحثٍ السامی است.
 کلیٍ دايعلثان الزم است وسخٍ چاپی پایان وامٍ را َمراٌ داضتٍ تاضىذ ي دايعلثاوی کٍ داوطجًی ترم آخر
َستىذ ویس پایان وامٍ دفاع ضذٌ یا آمادٌ دفاع خًد را َمراٌ داضتٍ تاضىذ .
فرآینذ برگساری آزمون در روز مصاحبه :
 احراز ًَیت ،ثثت وام ي تحًیل يسایل (از آيردن يسایل اضافی خًدداری وماییذ( -
 استقرار در ساله اوتظار
 تؼییه وًتت مراجؼٍ ترای مصاحثٍ تر اساس قرػٍ کطی
 يريد تٍ محل استقرار ديم جُت قرار گرفته در فرآیىذ مصاحثٍ
 يريد تٍ فرآیىذ اوجام مصاحثٍ در ایستگاَُای مجسا تٍ ضرح زیر:

ایستگاه شماره  : 3تسلظ دايعلة تر پایان وامٍ ي مقالٍ مستخرج از آن  ،در ایه ایستگاٌ تسلظ ضما تٍ مًضًع پایان
وامٍ ،ريش ضىاسی پژيَص ي مقالٍ مستخرج از پایان وامٍ مًرد سىجص قرار می گیرد 52 ( .امتیاز)
ایستگاه شماره  : 2ارائٍ ضفاَی مغالة ػلمی ) ، (scientific presentationدر ایه ایستگاٌ تًاومىذی ضما
در ارتثاط تا مًلفٍ َای یک سخىراوی خًب تا اوتخاب یک مًضًع در یک سخىراوی کًتاٌ مًرد تررسی ي ارزیاتی
قرار خًاَذ گرفت 52( .امتیاز)
ایستگاه شماره  : :جستجًی مىاتغ ػلمی ،در ایه ایستگاٌ مُارتُای ضما در جستجًی پایگاَُای اعالػاتی ي
مجالت ػلمی مؼتثر مًرد تررسی قرار می گیرد 2( .امتیاز)
ایستگاه شماره 4و : 5تًاومىذیُای تخصصی ،در ایه دي ایستگاٌ تًاومىذی تخصصی ضما در رضتٍ مًرد وظر تا
ارائٍ سًالُا ي سىاریً َای تخصصی مًرد ارزیاتی قرار می گیرد( .جمؼا  52امتیاز)
ایستگاه شماره  : 6اختصاصی زتان اوگلیسی  :تًاومىذیُای ضما در مُارتُای مختلف در حًزٌ زتان اوگلیسی
سىجیذٌ می ضًد 7( .امتیاز)

