
 :شرايط عمومي -١

 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ١-١

 .ي داوطلبان مردعدم وجود منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه عمومي برا ١-٢

ا باالتر از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج آشور ي) فوق ليسانس(داشتن دانشنامه دآتري عمومي، آارشناسي ارشد ١-٣

 .آه حسب مورد به تاييد وزارتين بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد

 .ز به شرآت دراين دوره نمي باشنددارندگان مدارك معادل آارشناسي ارشد مجا١-۴

به عهده دانشگاه مي  Ph.D by Researchانطباق سوابق آموزشي و پژوهش و دانشنامه داوطلب با دوره پيشنهادي  ١-۵

 .باشد

يا دستياري در آليه دانشگاهها و موسسات ) PhD(عدم اشتغال به تحصيل هم زمان در دوره هاي دآتراي تخصصي١-۶

 ي آشورآموزشي و تحقيقات

تحصيل در مقطع دآتري تخصصي پژوهشي تمام وقت مي باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غيراز تحصيل براي دانشجو ١-٧

 ممنوع است

 موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ١-٨

 موفقيت در مصاحبه ورودي توسط موسسه ١-٩

  :در آزمون زبان بصورت زير مي باشدحداقل نمره قبولي 
 

 نمره  نام آزمون
MHLE بصورت مشروط۴٩تا۴۵نمرات(۵٠حداقل نمره(

MCHE بصورت مشروط ۴٧۴تا  ۴۵۵و يا  ۴٩تا  ۴۵نمرات( ۴٧۵و يا  ۵٠نمره حداقل( 
TOEFL شامل تافل هاي خارج از آشور و آزمون هاي تافل موسسه(۴٨٠حداقل نمره ETS  آه به

  ).و تحت نظر سازمان سنجش آموزش آشور برگزار مي شود IBT و PBT صورتدو 
TOLIMO ۴٨٠حداقل نمره

IELTS  مدرك آآادميك( ۵حداقل نمره(
MELAB  ٧٠حداقل نمره

 
  .از تاريخ اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد • 
 
متقاضي مي تواند تا پايان سال اول تحصيل  MCHE و MHLE ر آزمونهايدر صورت داشتن نمره زبان بصورت مشروط د  •

 .آوردنسبت به ارائه مدرك با نمره قابل قبول اقدام الزم بعمل 

 of Philosophy Master   پژوهش داوطلب پس از دريافت پذيرش از موسسه و نام نويسي ، دانشجوي دوره عالي-١-١٠
 .محسوب مي گردد

 :شرايط اختصاصي-٢

منتشر شده در ) Pub med, ISI(نوع يك ) original(رط الزم ورود و پذيرش در اين دوره، داشتن حداقل دو مقاله تحقيقي ش

مجالت معتبر ايندآس شده بين المللي نوع يك به عنوان نويسنده اول يا مسؤول به تشخيص آميته منتخب در هنگام ثبت 

 .نام مي باشد

 

 و برتر داوطلبان استعدادهاي درخشان٢-١

 سال مي باشد ٢حداآثر فاصله زماني بين فارغ التحصيلي و ورود به دوره • 

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي  ٢امتياز پژوهشي از فصل  ٨آسب حداقل • 

 امتياز از مقاله و نوآوري در طول دوره تحصيلي% ٨٠برتر به دوره هاي تخصصي ، به شرط آسب حداقل 

 امتياز از فصل آموزشي ۴٠آسب • 

 اجرايي –امتياز از فصل فرهنگي  ۵آسب • 

 اعضاء هيئت علمي ٢-٢

 :اعضاء هيئت علمي آموزشي -الف



ز از مقاله تحقيقي امتيا% ٨٠سال گذشته به شرط آسب حداقل  ٢آيين نامه ارتقاء در مدت  ٢امتياز از ماده  ٨احراز حداقل • 

 نوع يك

 سال گذشته ۴آيين نامه ارتقاء در مدت  ١امتياز از ماده  ٣۵احراز حداقل • 

 سال گذشته ٣آيين نامه ارتقاء در مدت  ٣امتياز از ماده  ٨احراز حداقل • 

 اعضاء هيئت علمي پژوهشي -ب

امتياز از % ٨٠سال گذشته به شرط آسب حداقل  ٣آيين نامه ارتقاء در مدت  ٢امتياز پژوهشي از ماده  ٢٠احراز حداقل • 

 مقاله تحقيقي نوع يك

 سال گذشته ٣آيين نامه ارتقاء در مدت  ٣امتياز از ماده % ٨٠احراز حداقل • 

 :داوطلبين آزاد٢-٣

 .داوطلب اين گروه بايد مشمولين يكي از دوبند ذيل باشد

امتياز از  ٢٠آن از مقاالت تحقيقي و نوآوري بوده و احراز حداقل % ٨٠ آيين نامه ارتقاء آه ٢امتياز از ماده  ۵احراز حداقل . ١

 .مطابق آيين نامه ارتقاء ٣ماده 

 .آن از مقاالت تحقيقي و نوآوري باشد% ٨٠آيين نامه ارتقاء آه حداقل  ٢امتياز از ماده  ١٢احراز حداقل . ٢

 .رايط فوق را دارا باشندافرادي مي توانند ازشرايط بورسيه استفاده نمايند آه ش: تبصره 

پذيرش برحسب نوع رشته و نياز از طريق يك يا چند روش فوق براساس شوراي گسترش دانشگاههاي علوم : تبصره 

 .پزشكي صورت مي گيرد

 
 :ارسال مدارك زير به همراه اين فرم ضروري است :تذآر

  
 ارشد مدرآي دال بر فارغ التحصيلي در دوره دآتري عمومي يا آارشناسي  -١
  
ماه سالجاري فارغ التحصيل مي شوند با معرفي دانشگاه مربوطه مي توانند در اين دوره ثبت  شهريوردانشجوياني آه در  -٢

 نام نمايند

 آه مشخصات داوطلب پشت آن درج شده باشد ٣×۴قطعه عكس  ٣    -٣

 تصوير آارت ملي -۴

 تصوير تمام صفحات شناسنامه  -۵

 )حداآثر تازمان مصاحبه(بان تصوير گواهي نمره ز -۶

 ارايه تصوير مدارك مربوط به وضعيت نظام وظيفه جهت داوطلبين مرد -٧

 )براي آن دسته از داوطلبيني آه از طريق استعدادهاي درخشان اقدام مي نمايند(ارايه تاييديه استعدادهاي درخشان -٨

 تمام وقت ضمن دورهبراي موافقت با حضور ) براي شاغلين ( نامه از محل اشتغال  -٩

 

 


