باسمه تعالي

اطﻼعية شمارة يك ـ اعﻼم نتايج اولية آزمون اختصاصي ويژة طﻼب سال  ١٣٩٦ـ مقطع دكتري

به اطﻼع داوطلبان ﺣاﺿﺮ در آزمون اختصاصي ويژة طﻼب سال  ٩٦ميرساند ،نتايج اولية آزمون در قالب اعﻼم فهﺮست اسامي چندبﺮابﺮ ظﺮفيت بﺮاي هﺮ رشته
و با لحاظ باﻻتﺮين نمﺮة اكتسابي در آزمون كتبي ،در اطﻼعية شمارة دو آزمون اعﻼم خواهد شد.

از داوطلبان گﺮامي تقاﺿا ميشود ﺿمن مﺮاجعه و مطالعة اطﻼعية دوم ،با همﺮاه داشتن مدارك زيﺮ در روز و ساعت تعيينشده بﺮاي شﺮكت در جلسة مصاﺣبة علمي
تخصصي در محل مصاﺣبه ﺣضور به هم رسانند .بديهي است عدم ﺣضور در مصاﺣبه )مطابﻖ با روز و ساعت مﺸخﺺشده( ،به منزلة انصﺮاف از تحصيل بوده
و به هيچ وجه قابل پيگيﺮي نخواهد بود.

نتايج نهايي و نمرة آزمون كتبي كلية داوطلبان؛ در نيمة اول شهريور  ١٣٩٦از طريق سامانة اعﻼم نتايج در سايت دانشگاه،

مدارك الزامي براي شركت در مصاحبه

به اطﻼع تمام داوطلبان حاضر در آزمون رسانده خواهد شد.

ـ تكميلشدة فﺮم مﺸخصات تفصيلي ) (CVهمﺮاه با الصاق عكس جديد؛

ـ تصاويﺮ تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي؛

ـ تصويﺮ مدرك تحصيلي يا گواهي )تأييدشده توسط دانﺸگاه يا مؤسسة آموزشي عالي( كارشناسيارشد )يا سطح  (٣با ذكﺮ معدل به همﺮاه ريز نمﺮات؛
ـ تصويﺮ مدرك تحصيلي يا گواهي )تأييدشده توسط دانﺸگاه يا مؤسسة آموزشي عالي( كارشناسي )يا سطح  (٢با ذكﺮ معدل به همﺮاه ريز نمﺮات؛

ـ تصويﺮ صفحة اول و چكيدة پاياننامه و شناسنامة مجﻼت علمي پژوهﺸي كه مقاﻻت متقاﺿي در آنها به چاپ رسيده است يا داراي گواهي چاپ است؛
ـ تصويﺮ گواهي زبان خارجي معتبﺮ ]مطابﻖ با جدول همتﺮازي نمﺮات آزمون زبان انگليسي مندرج در آييننامة مذكور[؛

ـ تصويﺮ مدارك معتبﺮ دال بﺮ رزمندگي و ايثارگﺮي ]ويژة متقاﺿيان استفاده از سهمية رزمندگان و ايثارگﺮان[؛

ـ تصويﺮ كارت پايان خدمت وظيفة عمومي يا معافيت يا دفتﺮچة آمادة به خدمت معتبﺮ ]ويژة بﺮادران[؛

ـ اصل رسيد بانكي به مبلغ  ٨٠٠,٠٠٠ريال به شمارة ﺣساب » «٥٠٢٥٥٠٦٧٤٥با شناسة پﺮداخت » «٩٥٢١٩٧به نام دانﺸگاه قﺮآن و ﺣديث نزد بانك ملت شعبة جهاد قم؛ ]بابت شﺮكت در ارزيابي

تخصصي )مصاﺣبه(

