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 ناگدشهتفریذپ مانتبث هیعالطا
 1401-1402 یلیصحت لاس يرتکد عطقم 

 
 .دننک مادقا شریذپ لحارم ماجنا و مانتبث هب تبسن ریز لحارم قبط تسا مزال يرتکد عطقم ناگدشهتفریذپ هیلک ،کیربت ضرع نمض
 

  ،یلم دک ندرک دراو اب و هدرک کیلک هحفص نییاپ رد »یلم دک هئارا اب ییوجشناد هرامش تفایرد« کنیل يور edu.sharif.edu یناشن هب هعجارم اب  )1
 ناونع هب ار دوخ ییوجشناد هرامش edu.sharif.edu یناشن هب شزومآ هناماس هب ددجم هعجارم اب سپس .دینک تفایرد ار دوخ ییوجشناد هرامش
  .دیوش هاگشناد شزومآ هناماس دراو و هدرک دراو روبع زمر ناونع هب ار یلم دک و ربراک هسانش

 ،»وجشناد طسوت تاصخشم شیاریو« يونم »شریذپ روما« شخب ،شزومآ هناماس هب دورو اب 5/6/1401 هبنش زور حبص 10 تعاس ات رثکادح  )2
 ار مانتبث ياهمرف ریاس »مانتبث یلیمکت ياهمرف« يونم هب هعجارم اب ،ییاهن تبث زا سپ و هدرک لیمکت ار دوخ یلیصحت و یصخش تاعالطا
  .دینک لاسرا و لیمکت
 تبث تمسق رد ار دوخ دیدج سکع دیناوتیم لیامت تروص رد .تسا هدهاشم لباق شزومآ هناماس رد شجنس نامزاس زا امش یتفایرد سکع :هتکن
  .دوش یلبق سکع نیزگیاج ،يروضح هعجارم زور رد دییات زا سپ ات دینک يراذگراب ریوصت

 زور حبص 8 تعاس نیب ینامز ياههزاب زا یکی ،»شریذپ تبون تساوخرد« يونم »شریذپ روما« شخب هب هعجارم اب ،قوف هلحرم لیمکت زا سپ  )3
 .دینک باختنا مانتبث لحارم لیمکت و يروضح هعجارم يارب ار 8/6/1401 هبنشهس زور رهظ 12 تعاس ات 6/6/1401 هبنشکی

 یتعنص هاگشناد یلامش علض ،یمساق دیهش نابایخ رد عقاو هاگشناد شزومآ نامتخاس هب ریز كرادم نتشاد هارمه اب ،هدشباختنا ینامز هزاب رد )4
 .دینک هعجارم فیرش

 

 :مزال كرادم
 نآ لوا هحفص یپک و همانسانش لصا  .1
 یلم تراک یپک و لصا  .2
 )vcr.salamat.gov.ir/fa زا تفایرد لباق ،نسکاو زود 3 لقادح قیرزت رب ینبم( لاتیجید نسکاو تراک ریوصت  .3
 تارمن زیر و یسانشراک هرود لیصحت زا تغارف یهاوگ لصا .4
 تارمن زیر و دشرا یسانشراک هرود لیصحت زا تغارف یهاوگ لصا  .5

 .دینک هیهت دوخ يارب لصا ربارب یپک هخسن کی ،قوف 5 و 4 ياهدنب رد هدش تساوخرد كرادم لیوحت زا لبق دوشیم هیصوت •
 مرف ،تسا مزال دنوشیم لیصحتلاغراف 31/06/1401 خیرات ات رثکادح و هدوب رخآ لاس يوجشناد هک یناگدشهتفریذپ :مهم تارکذت •

 صوصخم مرف و )1401 لاس يرتکد يدورو نومزآ 2 هرامش هچرتفد 151 هحفص ای و 1 هرامش هچرتفد 73 هحفص( لدعم صوصخم
 ار تسا هدش دییأت دشرا یسانشراک ذخا لحم یلاع شزومآ هسسوم ای هاگشناد طسوت هک 1401 لاس يرتکد هرود نومزآ ناگدشهتفریذپ
  ).تسا هدش مالعا روشک شزومآ شجنس نامزاس هیعالطا همیمض مرف نیا( .دننک هئارا

 .دنیامن هئارا ار دوخ یلیصحتلاغراف كردم دیاب ،دناهدش لیصحتلاغراف 1/1/1401 خیرات زا لبق هک یناگدشهتفریذپ •
  :نایاقآ يارب هفیظو ماظن تیعضو فیلکت نییعت رب ینبم ریز كرادم زا یکی  .6

 رخآ لاس يوجشناد هک یناگدشهتفریذپ ،تمدخهبهدامآ هچرتفد یپک و لصا ،مئاد تیفاعم تراک یپک و لصا ،تمدخ نایاپ تراک یپک و لصا •
 تغارف رب لاد كردم ای ،تسا هدش هراشا الاب رد هک 1401 لاس يرتکد نومزآ ناگدشهتفریذپ صوصخم مرف یپک هدوب دشرا یسانشراک هرود
 .دشرا یسانشراک عطقم لیصحت  زا

 .نابز كردم دهعت مرف ای و TOLIMO (450), MCHE (MSRT 50), TOEFL (PBT 460, iBT 65, CBT 180), IELTS (5.5) :لماش نابز كردم  .7

 :مهم تاکن
 و تفایرد edu.sharif.edu/files/grad/phd.pdf یناشن زا ار يرتکد هرود یشزومآ تاررقم و اههماننیئآ هعومجم تسا مزال نایوجشناد هیلک •

 .دننک هعلاطم
  defer-ac.sharif.edu/edu/conscription یناشن رد جردنم دنیارف قباطم یلیصحت تیفاعم ذخا يارب هفیظو ماظن تمدخ لومشم نایوجشناد •

 .دنیامن مادقا
 

 66165070 و 66165069  :يرورض ياهنفلت هرامش

 


