اطالعیه دانشگاه خلیج فارش درباره مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکس دکتری
سال 1397

مقذمه

داًطگبُ خلیج فبسس ّوشاُ ثب ضبدثبش ثِ پزیشفتِ ضذگبى هشحلِ یىن آصهَى ًیوِ هتوشوض دوتشی سبل  1397دس ساستبی ثْجَد ویفیت آهَصضی ٍ ثشای
سٌجص ػلوی ٍ ثشسسی پیطیٌِ آهَصضی ٍ پژٍّطی ،ضشایظ ٍ ضَاثظ ًبهٌَیسی ٍ ضشوت ًبهضداى دس هشحلِ دٍم آصهَى (اسصیبثی تخصصی) سا ثِ ضشح
صیش اػالم هی ًوبیذ.
شزایط عووهی
-1احشاص توبهی ضشایظ اػالهی دفتشچِّبی ضوبسُ ( )2( ٍ )1آصهَى ًیوِ هتوشوض دوتشی سبل  1397سبصهبى سٌجص آهَصش وطَس.
ً-2بهضداىی هی تَاًٌذ دس ایي هشحلِ ًبهٌَیسی ًوبیٌذ وِ حذ ًصبة تؼییي ضذُ داًطگبُ سا دس هشحلِ یىن آصهَى سا ثِ دست آٍسدُ ٍ اص سَی سبصهبى
سٌجص آهَصش وطَس ثِ داًطگاُ هؼشفی ضًَذ .
ً -3بهضداى هی تَاًٌذ ثش اسبس وذ سضتِ ّبیی وِ اص سَی سبصهبى سٌجص آهَصش وطَس ثِ داًطگبُ هؼشفی ضذُ اًذ .دس ثبصُ صهبًی جذٍل صیش ثب
هشاجؼِ ثِ سبیت داًطگبُ ثِ ًطبًی ً pgu.ac.irسجت ثِ ًبهٌَیسی الذام ًوبیٌذ.
شزایط خصوصی
ًبهضداى پس اص پزیشش ًْبیی ٍ لجَلی دس دٍسُ دوتشی داًطگبُ خلیج فبسس ،هلضم ثِ اسائِ گَاّی ثسٌذگی صثبى اًگلیسی ثب حذ ًصبة ًوشُ  60دسصذسگضاس ضذُ اص سَی داًطگبُ خلیج فبسس تب پیص اص اسصیبثی جبمع دٍسُ
دس آصهَى ّبی هؼتجش صیش ٍ یب ثِ دست آٍسدى حذ ًصبة الصم دس آصهَى صثبى ة
دوتشی ّستٌذ.
)MSRT(MCHE)-IELTS-TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

چگونگی پذیزش
پزیشش ثش اسبس هؼشفی چٌذ ثشاثش ظشفیت اص عشف سبصهبى سٌجص آهَصش وطَس ٍ ثب ثشسسی سَاثك ػلوی ٍ هصبحجِ است وِ ثش اسبس جذٍل صهبى
ثٌذی صیش ثشگضاس هی گشدد.
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سضتِ  /گشایص

داًطىذُ

ًبم دٍسُ

تبسیخ هصبحجِ

صثبى ٍ ادثیبت ػشة*

ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

سٍصاًِ

1397/03/12 ٍ 1397/03/13

سیبضی* آًبلیض

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/03/19

سیبضی وبسثشدی*آًبلیض ػذدی

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/03/19

تبسیخ*تبسیخ ایشاى ثؼذ اص اسالم

ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

سٍصاًِ

1397/03/21

آهبس *

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/03/29

هذیشیت صٌؼتی* تَلیذ ٍ ػولیبت

ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

سٍصاًِ

1397/03/30

هذیشیت صٌؼتی* تحمیك دس ػولیبت

ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

سٍصاًِ

1397/03/30

هٌْذسی هىبًیه* عشاحی وبسثشدی

هٌْذسی

سٍصاًِ

1397/04/23

ضیوی * ضیوی فیضیه

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/04/30

ضیوی* ضیوی آلی

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/04/30

ضیوی* ضیوی هؼذًی

ػلَم پبیِ

سٍصاًِ

1397/04/30

هٌْذسی ضیوی *

ًفت ٍ گبص ٍ پتشٍضیوی

سٍصاًِ

1397/04/06

بزرسی پیشینه علوی و پزسواى (هصاحبه)
سهاى ناهنویسی
ًبهضداى الصم است ثشای ًبهٌَیسی دس ثبصُ تؼییي ضذُ ،ثب هشاجؼِ ثِ سبیت داًطگبُ ثِ ًطبًی  pgu.ac.irالذام ًوبیٌذ.صهبى ثشسسی پیطیٌِ ػلوی ٍ ثشگضاسی پشسوبى ،ثش اسبس جذٍل صهبى ثٌذی اػالم ضذُ است.یادآوری ههن :ػذم حضَس داٍعلت دس سٍص تؼییي ضذُ ثِ هٌضلِ اًصشاف است ٍ دس ّیچ صهبى دیگشی هصبحجِ ثشگضاس ًخَاّذ ضذ .
الصم ثِ یبدآٍسی است صهبى ثٌذی هصبحجِ ثش اسبس دستَسالؼول سبصهبى سٌجص آهَصش وطَس تٌظین ضذُ ٍ اص ًبهضداى خبسج اص ثشًبهِ صهبًی اػالم
ضذُ هصبحجِ ثِ ػول ًخَاّذ آهذ.
هشینه ثبت نام
پشداخت هجلؾ ّ( 700.000فتصذ ّضاس سیبل) ثبثت ّضیٌِ ًبهٌَیسی ثشای ّش وذ سضتِ هحل وِ ثِ ضشح صیش لبثل پشداخت است.هجبلؾ فَق اص عشیك وبست ثبًه ّبی ػضَ ضتبة ،ثِ صَست  onlineپشداخت هی ضَد ،ثٌبثشایي دس دستشس ثَدى وبست ثبًه ّبی ػضَ ضتبة دس صهبىًبهٌَیسی ثبیستِ است .وبسثش ثشای پشداخت  onlineثبیذ اص هَاسد صیش دس هَسد وبست ثبًىی هَسد استفبدُ هغلغ ثبضذ :
الف -ضوبسُ وبست ()PAN
ة -ولوِ ػجَس ()PIN
ج-تبسیخ اًمضبی وبست()Expire Date
د -وذ CVV2

هدارک هورد نیاس
ًبهضداى الصم است هذاسن سا ثِ تشتیجی وِ دس صیش ًَضتِ ضذُ دس سٍص سبهبًِ ثبسگزاسی ٍ دس سٍص پشسوبى ًیض اسائِ ًوبیٌذ:
 -1هطخصبت فشدی ،پیطیٌِ آهَصضی ٍ پژٍّطی ثِ ّوشاُ اصل هذاسن دسخَاستی
-2یه لغؼِ ػىس  3×4پطت ًَیسی ضذُ
-3اصل ٍ تصَیش ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی
 -4اصل ٍ تصَیش هذسن وبسداًی ،وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ ثِ ّوشاُ سیض ًوشات ثِ تشتیت همغغ تحصیلی
تجصشُ :ثشای داًطجَیبى سبل آخش دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ،گَاّی تبییذ ضذُ داًطگبُ هحل تحصیل هجٌی ثش فبسؽ التحصیل ضذى تب تبسیخ 1397/06/31
ثب روش هؼذل ثِ ّوشاُ سیضًوشات
 -5آى دستِ اص پزیشفتِ ضذگبى وِ ثب استفبدُ اص سْویِ هشثیبى دس چٌذ ثشاثش ظشفیت لشاس گشفتِ اًذ .دس صَستی هی تَاًیذ دس هصبحجِ ضشوت ًوبیٌذ وِ
ولیِ ضشایظ ٍ ضَاثظ آییي ًبهِ اداهِ تحصیل هشثیبى(اثالؿی اص عشف ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فًبٍسی ) سا داسا ثَدُ ٍ هلضم ثِ اسائِ اصل گَاّی هجٌی ثش
ػضَ ّیبت ػلوی سسوس لغؼی یب سسوی آصهبیطی داًطگبُ ّبی تبثؼِ ٍصاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ثب تبییذ ثبالتشیي همبم هسئَل هی ثبضذ .
-6پزیشفتِ ضذگبى هشد ثبیذ اص لحبػ خذهت ٍظیفِ ػوَهی ثب تَجِ ثِ ثٌذ « همشسات ٍػیفِ ػوَهی » هٌذسج دس دفتشچِ ساٌّوبی ضشوت دس آصهَى
ٍسٍدی دٍسُ دوتشی ًیوِ هتوشوض سبل  1397یىی اص ضشایظ سا داسا ثبضٌذ.
توجه :ػالٍُ ثش هذاسن ثبالّ ،وشاُ داضتي هذاسن هشثَط ثِ پیطیٌِ آهَصضی ٍ پژٍّطی الضاهی است .دس صَستی وِ همبالت داسای ًوبیِ هؼتجش (ّوبًٌذ
 ).... ٍ SCOPUS ٍ ISIثبضذ ،حتوب دس سٍص پشسوبى اسائِ گشدد ٍ دس صَست ػذم اسائِ ،اهتیبص تؼلك ًخَاّذ گشفت.

هحل بزگشاری هصاحبه
ثَضْش ،خیبثبى ضْیذ هبّیٌی ،داًطگبُ خلیج فبسس
تَجِ :پشسوبى اص سبػت  8:30آؿبص خَاّذ ضذ حضَس داٍعلت پیص اص ضشٍع پشسوبى ثشای تطىیل پشًٍذُ ٍ اًجبم اهَس هشثَعِ ثبیستِ است.
ً بهضداى هی تَاًٌذ ثشای پبسخگَیی ثِ پشسطْب ،دس سبػبت اداسی ثب ضوبسُ تلفي  07731222068توبس ثگیشًذ.

فزم ثبت نام هصاحبه

