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  دانشگاه هرمزگان يرتکدمقطع آگهی پذیرش  دانشجو در 

  1392-93سال تحصیلی  نیمسال اول در  وبندرعباسدانشگاهی قشم  هايپردیس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در لی دانشگاه هرمزگان بر اساس مجوز شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عا
در پردیسهاي رشته هاي مشروحه ذیل ) Ph.D( دکتري تخصصی عطقم در 1392-93سال تحصیلی اول نیمسال

  .دانشجو می پذیرددانشگاهی قشم و بندرعباس 

  قشمپردیس ) الف

یف
رد

  

ظرفیت   گرایش/رشته 
  امتحانی هر رشته داوم  پذیرش

1  
علوم و /مهندسی منابع طبیعی

  نفر3  مهندسی آبخیزداري

  زبان  انگلیسی-1
  استعداد تحصیلی -2

حفاظت آب و خاك و (مدیریت آبخیز: در سطح کارشناسی شاملمجموعه دروس تخصصی 
  ، هیدرولوژي 1آبخیزداري، ژئومورفولوژي

( آب و زمین در آبخیزداري: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3
، مدیریت جامع حوزه ) مدیریت منابع آب، سازندهاي کوارترنر، مهندسی رودخانه، کنترل سیالب

  هاي آبخیز

  نفر3  تولید و بهره برداري/شیالت  2

  زبان  انگلیسی-1
  استعداد تحصیلی -2

  )اکولوژي و ماهی شناسی(: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
اصول و (فناوري پیشرفته سید: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3

تعمیر و نگهداري (ادوات صیادي طراحی) روشهاي صید آبزیان، روشهاي صید تکمیلی آبزیان
  )ادوات و شناسایی آالت و اوات صیادي

  نفر3  بیابان زدایی/مهندسی منابع طبیعی  3

  زبان  انگلیسی-1
  استعداد تحصیلی -2

خاکهاي مناطق خشک، (بیابانمدیریت (: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
  ))2، ژئومورفولوژيرابطه آب و خاك و گیاه 

مدیریت اکوسیستم هاي بیابانی : (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3
  )فرسایش بادي و کنترل آن) اکوسیستم هاي مناطق بیابانی، بیابان زایی(

4  
تکثیر و /مهندسی منابع طبیعی
  نفر3  پرورش آبزیان

  زبان  انگلیسی-1
  استعداد تحصیلی -2

  )اکولوژي و ماهی شناسی(: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
تکثیر و پرورش : (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3

بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه، فیزیولوژي (مدیریت آبزي پروري ) ماهی،آبزیان و غذاي زنده(تکمیلی
  )آبزیان

  نفر3  تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  5

  زبان  انگلیسی-1
  استعداد تحصیلی -2

  ریاضیات مهندسی: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
-مکانیک سیاالت پیشرفته: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3

  )ترمودینامیک پیشرفته
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  بندرعباس پردیس ) ب

  

  :نحوه پذیرش*  

طع ماقبل و ادانشگاه هرمزگان بعد از وصول مدارك تحصیلی داوطلبان باتوجه به سوابق آموزشی، ریز نمرات و معدل مق
مصاحبه، اسامی پذیرفته شدگان نهایی را اعالم خواهد نمود از آنجائیکه پذیرش دانشجو در پردیسهاي آزمون اختصاصی و 

ق آزمون اختصاصی تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گردد لذا دانشگاهی دانشگاه هرمزگان از طری

مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته مورد تقاضا می تواند در اخذ پذیرش و تایید صالحیت علمی موثر باشد شایان ذکر است 
خود باشند می بایست  ارشد در صورتی که افراد متقاضی تحصیل در رشته اي به جز رشته فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی

درخواست خود را با درنظر گرفتن گروه آموزشی تنظیم نموده و متعهد گردند تا در دوره هاي پیش نیاز رشته پذیرش شده 
  .شرکت نموده و شهریه آن را پرداخت نمایند

  

6  
زبان و ادبیات /زبان و ادبیات فارسی
  نفر3  فارسی

  زبان  انگلیسی-1
  تحصیلیاستعداد  -2

عروض و -دستور-تاریخ ادبیات(کلیات ادبی(: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
  )زبان عربی-متون نظم و نثر) نقد و نظریه هاي ادبی معاصر-قافیه

  )بالغت-متون نثر - متون نظم: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل -3

  نفر3  مشاوره خانواده/مشاوره  7
  انگلیسی  زبان-1
  استعداد تحصیلی -2

  )روانشناسی شخصیت- آمار و روش تحقیق(: در سطح کارشناسی مجموعه دروس تخصصی
  اصول و فنون و نظریه هاي مشاوره و روان درمانی: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - 3

یف
رد

  

ظرفیت   گرایش/رشته 
  امتحانی هر رشته داوم  پذیرش

  نفر3  سازه/مهندسی عمران  1
  زبان  انگلیسی- 1
  استعداد تحصیلی - 2

  )تحلیل سازه ها - مقاومت مصالح(مکانیک جامدات: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
  )پالستیسیتهتئوري االستیسیته و - دینامیک سازه ها: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - 3

  نفر3  هواشناسی/هواشناسی  2

  زبان  انگلیسی- 1
  استعداد تحصیلی - 2

  )2و1فیزیک عمومی) 2و1(ریاضی عمومی(: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
فیزیک +دینامیک جو و مدل سازي عددي جو و اقیانوس : (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - 3

  )سینوپتیکیهواشناسی  - جو

  نفر3  فیزیک دریا/فیزیک  3
  زبان  انگلیسی- 1
  استعداد تحصیلی - 2

  )مکانیک سیاالت، فیزیک عمومی(: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل
  )فیزیک دریا و تئوري امواج جزر و مد: (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - 3
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  :شرایط الزم براي اخذ پذیرش* 

از دانشگاههاي معتبر داخل و یا خارج از کشور که به تایید و کارشناسی ارشد  دارابودن مدرك رسمی پایان دوره کارشناسی * 
  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده باشد

به غیر از افرادي که در آزمون تبدیل مدرك معادل به مدرك رسمی شرکت نموده و موفق (ادامه تحصیل دارندگان مدارك معادل : تذکر
  .امه آموزشی ممنوع می باشدبا توجه به آئین ن) شده اند

  .نباشد 14حداقل میانگین معدل کل مقطع ماقبل کمتر از *
تایید صالحیت علمی داوطلبان پس از بررسی مدارك و ریز نمرات، سوابق آموزشی و در صورت صالحدید گروه آموزشی، * 

  .رددشرکت در آزمون اختصاصی و موفقیت در آزمون و قبولی در مصاحبه حضوري انجام می گ

صالحیت عمومی توسط دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو انجام می گردد و قبولی قطعی پس از دریافت نتیجه  * 
  .اعالم می گردد

  .بدیهی است درصورت رد صالحیت عمومی دانشگاه حق دارد تا درخصوص صدور حکم اخراج اقدام نماید: تذکر

  .ح رایج آندارابودن یکی از مدارك زبان انگلیسی در سطو*

 ارزیابی جامع و حداکثر تاقبل از نیمسال چهارمدرصورت نداشتن یکی از مدارك زبان انگلیسی، داوطلب می بایست :تذکر
  .حدنصاب نمره را کسب نماید

 سهمیه ها و تسهیالت:  

 :سهمیه رزمندگان 

ذیل آمده است متقاضی  ))ج((تا))الف((هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان می توانند بر اساس شرایط خود که در بند هاي 
  .سهمیه شوند

چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و تبصره هاي  1رزمندگان که بر اساس ماده )  لفا
ماه ) 6(حداقل شش  31/6/1367لغایت  31/6/1359و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ 

سپاه (الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط داشته اند، حضوریاتی جبهه هاي حق علیه باطل نه در مناطق عملمتوالی یا متناوب داوطلبا

نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و ) پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزي 
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یا وزارت جهاد کشاورزي مورد تائید نهایی ) سازمان بسیج مستضعفین (اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك پاسداران 
  .قرار گیرد

  .مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شوراي عالی دفاع تعیین می شود: 1تبصره 

مدت حضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت هاي خدمتی پرسنل وزارتخانه ها، : 2تبصره 
  .ماهه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی شود 6نظامی در جبهه و نیز طرح سازمان ها و ارگان 

  .نیروهاي فعال بسیجی و بسیجان عادي پایگاه هاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند: 3تبصره

  .ت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده ازاین  سهمیه نخواهند بودفرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مد: 4تبصره 

و باالتر،آزادگان و فرزندان و همسران آنان ، و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا براي استفاده از  %25جانبازان ) ب

سهمیه رزمندگان بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازي به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار 
  .ندارند

 31/6/1367تا  31/6/1359کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران که از تاریخ  آن دسته از پرسنل) ج
ماه ناپیوسته عالوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته  9ماه پیوسته و یا  6حداقل 

ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران اتقالب اسالمی ، (مسلح  اند، با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهاي
این . می توانند از مزایاي این قانون استفاده نمایند) نیروهاي انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ستاد کل نیروهاي مسلح

ص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط ر اتکمیل نمایند تا آمار و قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهاي تابعه و فرم مخصو
این قبیل داوطلبان . اطالعات آنان بعد از زمان ثبت توسط ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مورد تاًیید نهایی قرارگیرد

  . ي نمایندالزم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی عالمتگذار

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  10ماده  2براساس تبصره : 1تبصره
به بعد  1368طلبانی که از سال مجلس محترم شوراي اسالمی، داو 11/9/71هیاًت محترم وزیران و قانون اصالح قانون مذکورمصوب  18/2/1368عالی مصوب 

ماه حضور  داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل  12یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي پذیزفته شده اند، در صورتی که داراي حداقل مدت 
  .با توجه به تذکر مهم فوق می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند. باشند

ده اند، در صورتی که آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان  یک بار در دوره کاردانی  و یک بار هم در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرفته ش: 2رهتبص
  .رزمندگان شرکت نمایند ماه حضور داوطلبانه در جهبه هاي نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه 18داراي حداقل مدت 
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بط حق استفاده از آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در دوره روزانه   آزمون کارشناسی ارشد  پذیرفته شده باشند ، طبق ضوا: 3تبصره 
  .را نخواهند داشت 1392سال) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل ( سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی 

سنوات گذشته )دوره هاي کارشناسی ناپیوسته داخل(داوطلبان واجد شرایط که بااستفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون هاي ورودي تحصیالت تکمیلی : تذکر مهم
ضمناً کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر در این آزمون در . ندشرکت کرده اند الزم است براي استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمای

  .سهمیه رزمندگان گزینش می گردند

 سهمیه مربیان 

براساس قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب 
براي مربیان ) حداقل یک نفر(سهمیه مازاد بر ظرفیت %) 10(مجلس شوراي اسالمی، ده درصد 29/1/89مورخ

آموزش رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 
  .در سهمیه آزاد اختصاص می یابد نمره آخرین فرد پذیرفته شده%) 80(فناوري، به شرط کسب حداقل هشتاد درصد

 :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیارشد امتیاز برگزیدگان علمی دوره کارشناسی 

مصوبه )) ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره هاي تحصیلی باالتر((براساس مفاد آیین نامه 
علوم،تحقیقات و فناوري که طی نامه شماره  شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت 5/2/90جلسه مورخ 

برخی از آخرین . به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز ابالغ شده است 13/4/91مورخ  81523/21
  .تغییرات به شرح زیر به اطالع داوطلبان می رسد

با درجه  پایان نامهع از دفا(یان نامه پادانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتصاب نمره  -1-2
جز رتبه هاي اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط ) عالی

زیر، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه  متمرکزدوره دکتري تخصصی، از سوي سازمان سنجش در قالب چندبرابر 
  . ظرفیت به دانشگاهها معرفی می شوند

پژوهشی با نمایه  -اراي حداقل دومقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمید) الف
  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) انجام شده توسط دانشجو(معتبر ملی یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی 

ه مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده مقالیک دانشجویان نمونه کشوري در دوره کارشناسی ارشد داراي حداقل ) ب

انجام شده توسط (پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی  -یا چاپ شده در مجالت علمی
  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) دانشجو
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قاله مستخرج از دانشجویی یا آزمون سراسري کارشناسی ارشد داراي حداقل یک م -رتبه اول المپیادهاي علمی)پ
پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح هاي  -پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمی

  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) انجام شده توسط دانشجو(پژوهشی 
مستخرج از پایان نامه دانش آموخته رتبه اول در دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد داراي حداقل یک مقاله ) ت

پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی  -پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمی
  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) انجام شده توسط دانشجو(

داراي )نگی موضوع مصوبات شوراي عالی انقالب فره(دارندگان نشان طالي کشوري المپیادهاي دانش آموزي) ث
پژوهشی با نمایه معتبر ملی  -حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمی

  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) انجام شده توسط دانشجو(یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی 
مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا داراي حداقل یک  2ماده 2-2بخش  "ث"دانشجویان مندرج در بند)ج

انجام شده توسط (پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی  -چاپ شده در مجالت علمی
  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) دانشجو

داراي )زمی، رازي و فارابیاز قبیل خوارزمی،  جوان خوار(رتبه هاي اول تا سوم نهایی جشنواره هاي معتبر علمی) چ
پژوهشی با نمایه معتبر ملی  -حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت علمی

  در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛) انجام شده توسط دانشجو(یا بین المللی یا طرح هاي پژوهشی 
نفر در هر رشته محل از ظرفیت دوره هاي باالتر را به افراد واجد  کیپردیسهاي دانشگاهی قشم و بندرعباس  *

  .شرایط اختصاص خواهد داد
  :وضعیت نظام وظیفه

  .نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبین ذکور* 
در صورت نداشتن غیبت معافیت  براي مشمولین./ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت دائم* 

  .تحصیلی صادر می گردد
  :مدارك الزم براي ثبت نام و درخواست پذیرش

  ) پیوست ياه مرف(تکمیل فرم تقاضانامه و فرم گزینش صالحیت عمومی  -الف
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 دوره کارشناسیو یا گواهی موقت پایان و کارشناسی ارشد  ارائه کپی برابر با اصل مدرك فارغ التحصیلی دوره کارشناسی -ب
  ارشد

  و تاییدیه تحصیلیو کارشناسی ارشد  ارائه کپی برابر با اصل کارنامه و ریز نمرات دوره کارشناسی  -ج
شماره تلفن هاي ثابت و همراه و همچنین )(سري2(تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی وکارت پایان خدمت  -د

  ).اسنامه ذکر شودپست الکترونیکی به صورت خوانا در پشت کپی شن

   3× 4قطعه عکس پشت نویسی شده  6 -ح

داوطلبانی که عضو هیات علمی دانشگاه ها و یا شاغل در ادارات دولتی هستند بایستی یک برگ کپی از آخرین حکم -چ
  .کارگزینی خود را نیزارسال نمایند

  2397200070ریال به حسابهاي شماره  000/950اصل فیش پرداخت هزینه تشکیل پرونده و بررسی درخواست به مبلغ  -خ

پردیس دانشگاهی دانشگاه بانک ملت شعبه نخل ناخدا به نام  1423268893شماره  یابانک تجارت شعبه خیابان دانشگاه  و 

  .الزم به توضیح است که هزینه فوق الذکر به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. هرمزگان
تحصیلی، ریزنمرات، تعهدنامه محضري، سفته و واریز شهریه علی الحساب ترم، الزم به ذکر است که ارائه اصل مدارك  -ش

  .پس از اعالم نتیجه نهایی و پذیرش دانشجو الزامی می باشد

  مقررات حاکم بر دوره:  

مطابق با آئین نامه و  دکتريمحتوي آموزشی دوره هاي دایر و تعداد واحدهاي درسی مورد نیاز براي فارغ التحصیلی دوره  -الف

  .و هماهنگ با محتواي آموزشی ارائه شده دوره هاي مزبور در دانشگاه هرمزگان می باشد دکتريمقررات آموزشی دوره هاي 
  .واحدهاي پیش نیاز براساس وضعیت تحصیلی و نظر گروه آموزشی به پذیرفته شدگان ارائه می گردد: تذکر     

، مدرك رسمی و براساس مجوز و بندرعباس ه هاي دایر در پردیس دانشگاهی قشم مدرك فارغ التحصیلی در دور -ب

  .شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوري می باشد
محل تحصیل و تشکیل کالسها در پردیس دانشگاهی قشم واقع در جزیره قشم و پردیس دانشگاهی بندرعباس واقع در  -ج

  .شهر بندرعباس بوده ، و حضور در کالسها الزامی است

برنامه ریزي کالسها براساس برنامه ارائه شده گروه آموزشی مربوطه می باشد و ممکن است تمامی روزهاي  هفته را در  -ح
  . هستند دکتريبر گیرد و پذیرفته شدگان ملزم به حضور در کالسها مطابق با آئین نامه آموزشی دوره هاي 
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 هزینه هاي دوره اعم از شهریه ثابت، شهریه دروس پیش نیاز، شهریه متغیر واحدهاي نظري و عملی و پایان نامه و  -خ
  .تردد، اسکان و تغذیه برعهده پذیرفته شده می باشد دننام سایر هزینه ها

  .دانشگاه قادر به ارائه خوابگاه نمی باشد: تذکر

  در پردیسهاي  دانشگاه هرمزگان دکتريشهریه هاي مصوب  مقطع  

  ریال 500/34/ 000  شهریه ثابت  براي کلیه رشته ها

  ریال000/800/4هر واحد  شهریه متغییر دروس تئوري

  000/200/6هر واحد  آزمایشگاهی-شهریه متغییر دروس عملی

  ریال000/600/6هر واحد  )عملی-تئوري(شهریه دروس پایان نامه 

پیش ( شهریه متغییر دروس

  )نیاز

  ریال000/300/2هر واحد  تئوري

  ریال000/600/3هرواحد   آزمایشگاهی- عملی

  
  مدارك مورد نیاز براي پذیرش داوطلبان غیر ایرانی

  تکمیل فرم تقاضانامه اخذ پذیرش -الف
به همراه کارنامه و ریز نمرات دوره کارشناسی  ارشد تصویر مدرك فارغ التحصیلی و یا گواهی پایان دوره کارشناسی -ب

یا معادل آن که به تایید سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد و دانشگاه محل تحصیل مورد تایید وزارت علوم، ارشد 
  .تحقیقات و فناوري ایران باشد

دد و یا  کارت اقامت اعم از کارت شناسایی، کارت تر(تصویر تمامی صفحات گذرنامه و مدارك تشخیص هویت  -ج
 )موقت همچنین خروج قانونی از کشور خود و نداشتن سوء پیشینه

  معرفینامه از سوي معاونت دانشجویی و یا مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت متبوع -ح
به ) هزارریالو پنجاه صد نه(ریال 000/950اصل فیش پرداخت هزینه تشکیل پرونده و بررسی درخواست به مبلغ  -خ

به نام پردیس دانشگاهی دانشگاه هرمزگان  قابل  -بانک تجارت شعبه خیابان دانشگاه  2397200070حساب شماره 

بانک ملت شعبه نخل ناخدا به نام پردیس دانشگاهی  1423268893شماره یا واریز در کلیه شعب بانک تجارت و 

  .الذکر به هیچ وجه مسترد نخواهد شد الزم به توضیح است که هزینه فوق. دانشگاه هرمزگان
 .شهریه هر نیمسال تحصیلی براي دانشجویان خارجی معادل ارزي شهریه هاي داخلی خواهد بود -د 

  .دانشگاه جهت اخذ روادید براي دانشجویان خارجی اقدام خواهد نمود -ذ
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  .ظرفیت هر دوره براي داوطلبان خارج از کشور اختصاص می یابد% 25تا  -ر 
  .مدارك تحصیلی داوطلبان خارج از ایران مطابق با شرایط مزبور معادل سازي و بررسی خواهد شد -ز

 نحوه ارسال مدارك  

 :گردد با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال صرفاًبایستی  کلیه مدارك مورد درخواست

هاي دانشگاه دفتر پردیس–واحدي16ساختمان - دانشگاه هرمزگان–جاده میناب 9کیلومتر –بندرعباس  :آدرس
 3995صندوق پستی-هرمزگان

  0761- 7660050- 56:  بندرعباس پردیستلفن تماس   0763-5257260 -61:   قشم پردیس تلفن تماس

  .باشد می 13 30/05/92تاتاریخ  29/04/1392از تاریخ  مهلت ارسال مدارك

  .می باشد یدسترس قابلir.ac.hormozgan.wwwنشانی دانشگاه هرمزگان به وبسایتاطالعات بیشتر برروي 
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  1392-93در نیمسال اول سال تحصیلی ناگزمره هاگشناد يرتکد عطقم ردجدول زمان بندي پذیرش دانشجو 

  

 :، داوطلبین بایستی رعایت نمایند2و1در فرمهايتذکراتی که قبل از وارد کردن اطالعات

داوطلبین محترم بایستی . برگ فرم صالحیت پذیرش می باشد2فرمها شامل یک برگ فرم تقاضانامه و 
در اعالم نتیجه و  »تاخیر«صداقت را در تکمیل فرم رعایت نمایند، تکمیل اطالعات بصورت ناقص منجر به 

  .می شود »ابطال نتیجه«ارسال اطالعات نادرست، غلط و خالف واقعیت، منجر به 

یت عمومی تکمیل بایستی فرم صالح. یک قطعه عکس که بایستی بر روي فرم صالحیت الصاق نمایند -1
 .سري نیز کپی گرفته شود2شده به تعدا  

 :ات ذیل را دقیقا رعایت نماینددر تکمیل اطالعات محل تحصیل، نک داوطلبین بایستی  -2

  .فقط به ذکر نام دانشگاه اکتفا ننماییدعنوان محل تحصیل را بصورت دقیق تکمیل نموده، و   -2-1

  :نیستبه عنوان مثال، این موارد مورد قبول 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده معارف قرآنی اصفهان، موسسه غیرانتفاعی البرز قزوین، دانشگاه آزاد 
  اسالمی واحد شهر ري

  .آدرس محل تحصیل را بصورت کامل و دقیق تکمیل نمایید -2-2

  :در خصوص ادرس دانشگاه شاهدعنوان مثال به 

  )ره(امام خمینی تهران بزرگراه خلیج فارس روبروي حرم مطهر
  

  

  30/05/1392لغایت 29/04/92از   پذیرش مهلت ارسال مدارك جهت تقاضاي

  13/6/1392لغایت  روزچهارشنبه  12/6/1392از روز سه شنبه  زمان توزیع کارت شرکت در آزمون

  16/06/1392 هعمج  )مصاحبه(زمان برگزاري آزمون

  21/06/1392چهارشنبه  اعالم نتیجه نهایی

  26/06/1392تاریخ  تا     24/06/1392از تاریخ  ثبت نام پذیرفته شدگان

گفتگوي  (مجتمع بصیرت  - بلوارشهیدافروز شهابی پور -بندرعباس - استان هرمزگان   : مکان توزیع کارت و برگزاري آزمون* 

  )تمدنهاي سابق
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  الصاق عکس                                                                                 تقاضانامه پذیرش دانشجو در مقطع دکتري

  

  رشته مورد تقاضا

   :نام رشته

  )نام و نام خانوادگی را به حروف در خانه هاي زیر بنویسید (        مشخصات فردي

                                      :نام 

                                      :نام خانوادگی 
  

  مرد   زن  : جنسیت   :شماره شناسنامه  ):سال/ماه /روز(تاریخ تولد  :نام پدر

  مشمول معاف: وضعیت نظام وظیفه   :شماره ملی   :محل صدور شناسنامه   :محل تولد 

  مجرد    متاهل : وضعیت تاهل  :تلفن ثابت  :تلفن همراه   :تابعیت 

  مشخصات آخرین مدرك تحصیلی 

  :معدل کل   :اخذ مدرك) سال/ماه /روز(  :نام دانشگاه محل تحصیل  :رشته تحصیلی 

  سوابق کاري مرتبط با رشته مورد تقاضا

  :تا تاریخ:                           از تاریخ   :سمت یا مسئولیت   :نام موسسه 

  :تا تاریخ                      :    از تاریخ   :سمت یا مسئولیت   :نام موسسه 

  :تا تاریخ:                          از تاریخ   :سمت یا مسئولیت   :نام موسسه 

  زبان انگلیسی

  : TOEFLنمره آزمون   :IELTSنمره آزمون 

  :نمره آزمون :                             زمان آزمون :                                  نام آزمون  زبان انگلیسی مشابه شرکت کرده ام  هايآزمون سایردر

                          :رقمی مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان 12کدرهگیري 

  ): صدو پنجاه هزار ریال نه غلبم هب(شماره فیش واریز وجه براي تشکیل پرونده و بررسی درخواست 

  .صحت مندرجات این فرم را تایید نموده و مدارك مثبته الزم را در مراحل بعدي ارائه خواهم نمود                                         اینجانب   

  امضاء                                                                                         تاریخ                                                                  
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