پردیس بین المللی ارس

آگهی پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی برای نیمسال دوم سالتحصیلی  7981-89پردیس بین المللی ارس(جلفا)
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس (جلفا) به پشتوانه بیش از  07سال پیشینه مؤثر دانشگاه تبریز در زمینه آموزش
و پژوهش و بر اساس مجوزهای شماره4/487062مورخه 7930/77/70و شمماره  4/44/467400ممور  7930/77/70وزارت علمو ،تققیقمات
وفنماوری از بممین داوالبممال داخلممی و خممارجی در مقطممع دکتممری تصییمی ناپیوسممته از اریممآ آزمممول اختیاصممی و بررسممی پرونم ه سمموابآ
آموزشی پژوهشی و میاحبه علمی برای رشته های زیر در مقطع دکتری تصییی برای نیمسال دو ،سمال تقیمیلی  7930-36دانشمجو ممی
پذیرد.

رشته های دکتری تخصصی
ردیف

کد رشته

نام رشته

گرایش

ظرفیت

زیرشاخه

پذیرش
7

76499

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

--

0نفر

علو ،انسانی

4

76777

زبال و ادبیات فارسی

--

0نفر

علو ،انسانی

9

76079

تربیت ب نی وعلو ،ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

0نفر

علو ،انسانی

2

76078

روانشناسی

--

0نفر

علو ،انسانی

5

76477

علو ،اجتماعی

جامعه شناسی اقتیادی و توسعه

0نفر

علو ،انسانی

8

76077

علو ،اعیاب شناختی

مغز و شناخت

0نفر

علو ،انسانی

0

76487

علو ،اقتیادی

اقتیاد مالی

0نفر

علو ،انسانی

6

76480

علو ،اقتیادی

اقتیاد بین الملل

0نفر

علو ،انسانی

3

76809

زیست شناسی

بیوشیمی

0نفر

علو ،پایه

77

76244

مهن سی مکانیک

اراحی کاربردی

0نفر

فنی مهن سی

77

76242

مهن سی شیمی

--

0نفر

فنی مهن سی

74

76276

مهن سی عمرال

مهن سی آب وسازه های هی رولیکی

0نفر

فنی مهن سی

ویژگیهای دوره
 مقتوای آموزشی برنامه های پردیس بین المللی ارس(جلفا) دانشگاه تبریز مطابآ با مقتوای برنامه و نظا ،آموزشی دانشگاه تبریز خواه بود. تع اد واح مورد نیاز برای فراغت از تقییل و اخذ م رک ابآ ضوابط وزارت علو ،تققیقات و فناوری خواه بود. اول م ت تقییل در دورۀ مذکور ح اقل  9سال تقییلی( 8نیمسال) وح اکثر  2سال تقییلی ( 6نیمسال) می باش .شهریه دکتری ورودی های نیمسال دوم سالتحصیلی 7981-89
مجموعه آموزشی ( پردیس بین المللی ارس-جلفا)

شهریه کل دوره

علوم انسانی

 506/000/000ریال

سایر رشته ها

 550/000/000ریال

 مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبال انگلیسی اسکال ایاب وذهاب تغذیه کتاب و سایر هزینه ها نصواه بود. در صورت انیراف حذف تر ،و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریۀ تقییل مسترد نصواه ش پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسالهای تقییلی الزامی می باش حتی اگر دانشجو از مرخیی تقییلی استفاده نمای . پس از انتصاب رساله و تا پایال مراحل دفاع دانشجو در نیمسال های بع ی نیز بایستی ثبت نا ،نموده و شهریۀ ثابت را پرداخت نمای .محل تشکیل کالسها در سایت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس ( جلفا ) خواهد بود.


ضمنا منابــع وضرایب آزمون اختصاصی از طریق پایگاه اینترنتی پردیس های دانشگاه تبریز به نشــانی
 http://arasp.tabrizu.ac.irاعالم خواهد شد .

جدول زمانبندی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس(جلفا) در نیمسال دوم سالتحصیلی7981-89
زمان ثبت نام
تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه آزمون

از تاریخ  7981/77/89تا تاریخ 7981/77/71

 79بهمن ماه 7981
از طریق سایت پردیس های دانشگاه تبریز به نشانی http://arasp.tabrizu.ac.ir

تاریخ آزمون کتبی

 73بهمن ماه 7930

دعوت به مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی

 39و  32بهمن ماه 7981

اعالم نتایج نهایی

اوایل اسفند ماه 7981

داوطلبان گرامی در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت اینترنتی  http://arasp.tabrizu.ac.irو یا با شماره تلفـن
 827-99983227تماس حاصل نمایند .

