
 دکتری تخصصی مصاحبه در شرکت برای  داوطلبان  مدارک مورد نیاز

 ای داوطلب معرفی شدهکارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامهـ اصل 1

 ـ اصل مدرک کارشناسی ارشد ، کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دیپلم دبیرستان2 

التحصیل می شوند، فارغ 31/06/1397ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسیمعرفی - 1تبصره

ده دانش آموختگی اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک که در آن معدل ذکر شده و نشان دهن

 .را همراه داشته باشند باشد، 31/06/1397 حداکثر تا تاریخ

باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته باید التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میآن دسته از معرفی شدگانی که فارغ - 2تبصره

 .مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند

و تبصره های آن را ارائه نمایند، امتیاز مربوطه  2دمندرج در بن شدگانی که به هر دلیلی نتوانند اصل مدرک یا مدارکمعرفی -  3تبصره

 را در فرم مصاحبه اخذ نخواهند کرد.

 ـ ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد3

 ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد4

ات، افتخارات ،آثار ـ کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی،آموزشی و پژوهشی از جمله )مقاالت ، کتب ، شرکت در همایش، اکتشاف5

 (......هنری ، تشویق نامه ها،توصیه نامه و

 ـ مدرک زبان )در صورت وجود(6

ـ برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده کرده اند، اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی 7

 داوطلب)  آوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، )فن رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و

 گونه هیچ و بوده داوطلب عهده بر مسولیت صورت این غیر در. دهد تحویل کارشناش به را خورد مدرک و نامه مصاحبه از قبل باید

 .(شد نخواهد بررسی خصوص این در اعتراضی

 اند.معرفی شدگانی که از امتیاز رزمندگان و ایثارگری در این آزمون استفاده نموده ـ گواهی معتبر برای آن دسته از8

 .نمایند تحویل مربوطه کارشناس به مصاحبه روز در و کرده تکمیل را(3پیوست) فردی مشخصات فرم  باید  وطلبانـ دا9

            سامانه جامع آموزشثبت نام گواهی فرم  -10

 



 : نکات بسیار مهم

و محل اعالم شده الزامی است . شایان ذکر است، عدم حضور در روزهای اعالم شده به منزله غیبت حضور درمصاحبه در روز  .1

 )انصراف( تلقی می شود.

 تحویل مدرکی هیچ مصاحبه انجام از پس است بدیهی. گیرد می امتیاز شود، ارائه مصاحبه روز در که مدارکی به فقط و فقط  .2

 .شود نمی گرفته

امتیاز دهی به اصل مدارک تحصیلی و آموزشی وپژوهشی و...تعلق می گیرد الزم است کلیه داوطلبان اصل باتوجه به اینکه  .3

 .مدارک را به همراه داشته باشند

ه ای که باشد )شرکت درآزمون ، مصاحبه ، پذیرفته هرمرحل درنموده،  کتمان را حقایق داوطلب، که شود مشخص موقع هر  .4

شدن ، حین تحصیل در دانشگاه و....( بالفاصله از ثبت نام ،شرکت در امتحان و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و 

  طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد

 


