ﭘﯽاچدي ﺗﺴﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي

مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 96
الف) فرم مشخصات (فرم شماره 1مندرج در سایت دانشگاه)؛
ب) اصل شناسنامه و یا كارت ملي؛
ج)كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محل های این دانشگاه در آن قید شده است.
د) حداقل دو معرفي نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحا راهنما و مشاور مبني برر صریحیت داوبلرر بررای
ادامه تحصیل در دوره دكتری ،با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه كننده؛
ه) مدرک احراز توانایي در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملي یا بین المللي)؛
و) اصل پایان نامه كارشناسي ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)؛
ز) مدارک تحصیلي مقابع كارداني ،كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه ریز نمرات؛
ح ) مداركي كه وضعیت نظام وظیفه معرفي شده را با توجه به بند مقررات وظیفره ممرومي منردرج در دفتر ره
راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید( .ویژه برادران)؛
ط) اصل كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفيشدگاني كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نمودهاند؛
ی) اصل گواهي مبني بر اینكه مضو هیات ملمي رسمي قطعي و یا رسمي آزمایشي تابعه وزارت ملوم ،تحقیقرات
و فنآوری بوده كه به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آن دسته از معرفيشدگاني كره از امتیراز
مربي در این آزمون استفاده نمودهاند؛
ک) كلیه مستندات مربوط به سوابق ملمي ،آموزشي و پژوهشي و تحقیقاتي؛
ل) فیش واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه ( 900/000ریال) صرفا از بریرق سرایت دانشرگاه شرهید بهشرتي -
سامانه پرداخت الكترونیكي ( .http://payment.sbu.ac.irواحد دریافت كننده وجره ،معاونرت آموزشري ؛ و
موضوع واریز وجه ،تمبر و خدمات آموزشي انتخاب شود).
* قابل توجه داوبلبین محترم :مبلغ مذكور غیر قابل استرداد است.
داوبلبان الزم است جهت كسر ابیمات بیشتر به سایت واحد آموزشي مربوبه مراجعه نمایند.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
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