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 بسمه تعالی

 

 مطالعاتیاطالعیه جذب دانشجوی دکتری برای دوره فرصت 

های دوره دکتری دانشگاه یانآمادگی جذب دانشجو ،پژوهشی ورزش کشور -عنوان مرجع علمی بهدانشگاه خوارزمی  کده علوم حرکتیپژوهش

قابلیت های علمی  توانند ازدانشجویان متقاضی می .دارد ماهه( 6) مدت برای فرصت مطالعاتی کوتاه را و علوم ورزشی بدنی کشور در رشته تربیت

از سویی متقاضیان در صورت انجام  استفاده کنند. کده در قالب فرصت مطالعاتیپژوهشدر موجود  سخت افزاری هایظرفیتاساتید و همچنین 

 شوند.مند های فرصت مطالعاتی وزارت علوم بهرهاز حقوق و مزایای دورهکامل مراحل کسب فرصت می توانند از 

 

 برای اخذ فرصت مطالعاتی داخل می بایست دارای شرایط زیر باشند: دانشجویان متقاضی 

 دانشجوی دوره دکتری باشند که از زمان شروع تحصیل بیش از سه سال و نیم نگذشته باشد  -۱

 مورد تصویب قرار گرفته باشد شانآزمون جامع را گذرانده باشند و طرح پیشنهادی رساله دکتری -2

 بیش از سه سال نگذشته باشد شاناز شروع تحصیل -۳

 ( براساس آزمون های۵0دارا بون حد نصاب نمره زبان مورد قبول دانشگاه محل تحصیل ) -۴

MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTS 

 موافقتنامه استاد راهنما و دانشگاه داخلی در خصوص لزوم استفاده از دوره فوق -۵

 موسسه آموزش عالی، پژوهشی مورد تایید دانشگاه محل تحصیلداشتن پذیرش تحصیلی یا دعوت نامه همکاری از دانشگاه و یا  -6

و هماهنگی با استاد راهنمای رساله، به بررسی سوابق و  توانند پس از کسب اطالع از شرایط پذیرش در دانشگاه خویشمی منددانشجویان عالقه

ارائه موضوع، مذاکره و متعاقباً کسب موافقت آن ها، حوزه های تخصصی اعضای هیأت علمی گروه های علمی پژوهشکده اقدام کرده و پس از 

 نامه پذیرش و دعوت نامه ورود به دوره فرصت مطالعاتی را از معاونت پژوهشی پژوهشکده دریافت نمایند. سپس متقاضیان از طریق ارائه دعوت

 انشجویان اقدام به تکمیل فرایند می نماید. نامه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه مبدأ و انجام فرایندهای مربوط در سازمان امور د

توانند در گام نخست لذا دانشجویان می ،شودهای مشخص انجام میهای مبدأ بر اساس سهمیهشرایط دقیق استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه

 د.ه کننکدعلمی پژوهش تام به مکاتبه با اعضای هیاز شرایط دانشگاه خویش اطالعات الزم را کسب نموده و چنانچه دارای شرایط الزم بودند، اقدا


