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 1997-98 تحصیلیسبل  هقطع دکتزی ضذگبى زفتِیپذًبم اس  اطالعیِ ثبت

       ،بِ آدرس  ضذگبى زفتِیپذضزٍریست کلیِ ضوي عزض تبزیکhttps://edu.sharif.edu  هزاجعِ ٍ هطببق دستَر سیز ًسبت بِ تکویل اطالعبت

 ضًَذ. ًبم ثبتخَد در سبهبًِ اقذام ًوبیٌذ تب در رٍس هزاجعِ حضَری 

واضز  یضلو زه غوضت تهذوز ضا  یهل وس{ولیه ونیس و سپس  یهل وسپس اظ واضز ضسى ته آزضس فوق زض لسوت } زضیافت ضواضه زانطجویی تا اضائه  -1

 عثاضت اهنیتی تا ظزى زووه نوایص، ضواضه زانطجویی ذوز ضا هطاهسه نواییس. واضزوطزىوطزه و پس اظ 

عالهت  واضزوطزىواضز ونیس و پس اظ  رهش عبَر عنواى تهضناسه واضتط و وس هلی ضا  عنواى تهذوز ضا  ضوبرُ داًطجَییو  هجسزاً ته آزضس تاال هطاجعه -2

 زض لسوت اهوض پصیطش، گعینه ویطایص هطرػات توسط زانطجو ضا انتراب ونیس.ضویس.  آهوظش زانطگاه  ساهانهاهنیتی واضز 

رٍس  16 سبعت. ایي بزًبهِ اس عىس جسیس السام ونیس زازى لطاضتوانیس نسثت ته تىویل جاهای ذالی و  ایس و هی اونوى واضز غفحه اطالعات ضرػی و تحػیلی ذوز ضسه

 در اختیبر ضوب خَاّذ بَد. 11/6/97طٌبِ یکرٍس  صبح 8تب سبعت  07/6/97 ضٌبِچْبر 

 تیدرًْبکٌیذ ٍ  بعذی در پبییي صفحِ را ًیش تکویلکِ اطالعبت  دّذ یهٍ بِ ضوب ّطذار  کٌذ یهبخص ببالی صفحِ را ثبت                           تَجِ: دکوِ 

 کلیک کٌیذ.     ............... بز رٍی دکوِ

تَاًیذ عکس خَد را در  صَرت توبیل هی در ضَد. تَجِ: عکس ضوب اس فبیل اطالعبت سبسهبى سٌجص رٍی سیستن آهَسش )در ببالی صفحِ( دیذُ هی

 ببضذ.( تیلَببیک 1000)حذاکثز اًذاسُ فبیل عکس  قسوت ثبت تصَیز قزار دادُ تب در رٍس هزاجعِ حضَری، عکس جذیذ جبیگشیي عکس قبلی ضَد
 

 داًطگبُ( فِیٍظ ًظبم: ادارُ پذیزش ٍ ًبم ثبت)هحل  1997-98 هقطع دکتزی سبل تحصیلی ضذگبى زفتِیپذ ًبم ثبتجذٍل هزاجعِ جْت 

 11:45 ات 9 ساعتاظ  11/6/1397 طنثهیى  غثح                                                خحطوف الف تا آذط 

 15:45تا  13:30اظ ساعت  11/6/1397 طنثهیى  تعساظظهط                                                 ف آذط تا زحطوف 

 11:45تا  9 ساعتاظ  12/6/1397 ضنثه زوغثح                                          آذط             تا قحطوف 

 15:45تا  13:30 ساعتاظ  12/6/1397 ضنثهزو تعساظظهط                          انس نطسهلثل  یها نوتتزض  نام ثثتافطازی وه هوفك ته 

 الکتزًٍیکیی ضیزیر را   ظزف هذت یک هبُ بِ هسئَل سبیت داًطکذُ هزاجعِ ٍ آدرس پست ًبم ثبتکلیِ داًطجَیبى پس اس تکویل هزاحل  :ًکتِ هْن 

 .است یدستزس قببل www.sharifgradschool.ir تحصیالت تکویلی اس طزیق آدرس یّب دٍرُآهَسضی  هقزرات ٍ ّب ًبهِ يیآئهجوَعِ  .دریبفت کٌٌذ

 هذارک السم:

 اغل ضناسناهه و یه سطی وپی واهل اظ توام غفحات ضناسناهه -1

 جسیس 3*4لطعه عىس  2 -2

 اغل و وپی واضت هلی -3

 عنوطاتیضو   اغل و وپی گواهی فطاغت اظ تحػیل زوضه واضضناسی -4

 عنوطاتیضو  اضضس یواضضناساغل و وپی گواهی فطاغت اظ تحػیل زوضه  -5

  ِبزای خَد تْیِ کٌیذ.، بزابز اصلکپی یک ًسخِ  5ٍ  4قبل اس تحَیل هذارک درخَاست ضذُ بٌذ  ضَد یهتَصی 

 هخصیَظ هعیذل   فیزم  ،الظم اسوت  ضوونس  یه لیالتحػ فاضغ 31/06/97تا تاضید  حساوثطو  وه زانطجوی سال آذط توزه  یضسگان طفتهیپص :تذکزات هْن

ِ یپذ هخصَظفزم  ٍ  1997ٍ ضزکت در آسهَى ٍرٍدی دکتزی سبل  ًبم ثبت راٌّوبی دفتزچِ( 94یب  99)صفحِ  آسهیَى دٍرُ   ضیذگبى  زفتی

فزم ضیویوِ  ایي  ) کٌٌذ.را ارائِ  است ذضذُییتأ تَسط داًطگبُ یب هَسسِ آهَسش عبلی هحل اخذ کبرضٌبسی ارضذکِ ، 1997دکتزی سبل 

  است.( ضذُ اعالم اطالعیِ سبسهبى سٌجص آهَسش کطَر
 ی خَد را ارائِ ًوبیٌذ.لیالتحص فبرغهذرک  ستیبب یه ،01/01/97قبل اس تبریخ  الىیالتحص فبرغ

 اضائه نواینس. ضا ضسوی هطتوط ناهه یهعطف ،هوضز تطحسةتایس  انس ضسه طفتهیپصوه تا استفازه اظ سهویه هطتی  یضسگان طفتهیپص -6
: اغل و ضوگطفت واضت پایاى ذوسهت  ضوزاضائه  شوطضسهاظ لثیل هواضز  ونس یهضا هطرع  فهیوظ نظام، یىی اظ هساضوی وه وضعیت الظم است آلایاىتطای  -7

فوطم   وپوی  تووزه سال آذط زوضه واضضناسی اضضس  یزانطجوی وه ضسگان طفتهیپص - ذسهت ته آهازهاغل و ضوگطفت زفتطچه  -واضت هعافیت زائن وپیاغل و  -

 واضضناسی اضضس زال تط فطاغت اظ  تحػیل همطع  هسضن  -است  ضسه اضاضهوه زض تاال  1397آظهوى زوتطی سال  ضسگاى طفتهیپصهرػوظ 

 TOEFL،TOLIMO ،IELTS،MCHE، MSRTضاهل: هسضن ظتاى -8
 

 66165070ٍ 66165069  ی ضزٍریّب تلفي
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