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هقدهه

ساُیبثی ثِ هشاًزض
ثِ هٌظَس تأهیي ًیشٍی اًسبًی هتخظض ٍ هتؼْذ هَسد ًیبص ًشَس ،كشاّن آٍسدى سهبثت سبلن ثشای 
آهَصشی تحظیالت تٌویلی ،كشاّنًوَدى ششایظ هٌبست ٍ یٌسبى ثشای ششًتًٌٌذگبى ،ششایظ ٍ ضزَاثظ پززیش 
ًبسشٌبسیاسشذٍدًتشیتخظظیسبل  1396داًشگبُادیبىٍهزاّت

دٍسُّبی
ثذٍىآصهَىاستؼذادّبیدسخشبى 
هیگشدد :
ثِ ششح ریل اػالم 

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
شزایط عووهی

ًبسشٌبسیاسشذٍدًتشیتخظظیسبل1396

احشاصتوبهیششایظاػالهیدسدكتشچِشوبسُ()2(ٍ)1آصهَى
شزایط اختصاصی

ًلیِششایظاػالمشذُثشاسبسآییيًبهِپزیش ثذٍىآصهَىاسزتؼذادّبیدسخشزبىدسدٍسُتحظزیلیدًتزشیثزِ
شوبسُ21/67272هَسخٍ1393/04/18اطالحیِشوبسُ21/237200هَسخٍ1396/12/16آییيًبهِپز زیش 
یاسشذثِشوبسُ21/77948هَسخ.1393/05/05
ثذٍىآصهَىاستؼذادّبیدسخشبىدسدٍسُتحظیلیًبسشٌبس 
تکالیف داوطلب بزای شزکت در آسهوى هزحله دوم

.1

ثِداٍعلجبىتَطیِهیشَدپساصهغبلؼِدهینآییيّبٍدكتشچِساٌّوبیثجتًبمثزبهشاخؼزِثزِ

داًشدَاهذامثِثجتًبمًوبیٌذ .

سبهبًِپزیش 
.2

یثبشذ .
یلّبیریلضشٍسیه 
هشاحلثجتًبماصعشینسبهبًِثبسگضاسیكب 

ثشایتٌویل

•

توبمسخٍثبصهیٌِسلیذ) 
كبیلػٌس(4×3خذیذ ،

•

كبیلهذسىًبسشٌبسی 

•

كبیلسیضًوشاتهوغغًبسشٌبسی(دسطَستیًِدسكبیلهذسىًبسشٌبسیهیبًگیيًلرًزشگشدیزذ ُ

استثبگضاسیكبیلسیضًوشاتضشٍسیًیست) 
•

یاسشذ(هخظَصداٍعلجیيهوغغدًتشی) 
كبیلهذسىًبسشٌبس 

•

سیضًوشاتهوغغًبسشٌبسیاسشذ(دسطَستیًِدسكبیلهذسىًبسشٌبسیهیبًگیيًزلرًزشگشدیزذ ُ

استثبگضاسیكبیلسیضًوشاتضشٍسیًیست) 
.3

پشداختایٌتشًتیهجلؾ800,000سیبل(ّشتبدّضاستَهبى)ثًِبمطٌذٍمشْشیِداًشگبُادیزبىٍ

یشَد) 
ثجتًبمػَدتدادًُو 
داًشدَثِطَستآًالیيّ(.ضیٌِ 

هزاّتدسسبهبًِپزیش 
.4

دسپبیبىهشاحلثجتًبمثِداٍعلجبىیيًذسّگیشیدادُخَاّذشذًِایيهَضَعًشزبًگشپبیزب ى

هشاحلثجتًبمیيداٍعلتاست.طحتاعالػبتاسسبلیثِػْذُشخضداٍعلتاست .
.5

داٍعلجبىپساصثجتًبمدسهَسخ1396/05/01ثبیذثبهشاخؼِهدذدثِسبهبًِپزیش داًشدَاص
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صهبىهظبحجِخَیشاعالعحبطلًوبیٌذٍدسهَػذهوشسثِّوشاًُلیزِهزذاسىهزَسدًیزبصرًزششزذُدس
دكتشچِساٌّوبدسهحلهظبحجِحبضشثبشٌذ.الصمثِرًشاست؛صهبىهظبحجِتوذیذًخَاّذگشدیذٍػذم
حضَسدسهظبحجِثِهٌضلِاًظشافخَاّذثَد .
هدارک هورد نیاس بزای شزکت در هصاحبه:

داٍعلجبىهحتشمثبیذًلیِهذاسىریلسادسصهبىهظبحجِّوشاُداشتِثبشٌذ.تَخِداشزتِثبشزیذّوزشاُ
شوبًويخَاّذًوَدٍلٌيّوشاُداشتيهَاسدستبسُداس

ییّبی
داشتيّوِهذاسىریلدستشخیضتَاًب 
ًذاشتِثبشٌذتشٌیلًخَاّذشذ .

الضاهیاستٍپشًٍذُهظبحجِثشایًسبًیًِایيهذاسىساّوشاُ
 اطلٍتظَیشًبستهلیٍیباطلٍتظَیشطلحِاٍلشٌبسٌبهِ *. یيهغؼِػٌس*3×4 اطلٍتظَیشهذسىًبسشٌبسی*. سیضًوشاتهَسدتبییذداًشگبُ(ًبسشٌبسی).ًبهًِبسشٌبسیاسشذ(ثشایداٍعلجبىدٍسُ

 گَاّیدالثشاحشاصششایظثخش1هبدُ 1آییي
ًبسشٌبسیاسشذ)

یاسشذ(.ثشایداٍعلجبىدٍسُدًتشیتخظظی)*
 اطلٍتظَیشهذسىًبسشٌبس  سیضًوشاتهَسدتبییذداًشگبُ(ًبسشٌبسیاسشذ).تبصره :آندسته از دانشجویان سال آخر که حدااکرر تدا تدا یخ  1130/00/11د مقطد کا نااسدی و یدا
کا نااسیا نا فا غ التحصیل خواهاا نا ،میبایسد اصدل ودواهی تاییدا نداه توسدد دانشد اه محدل
تحصیل ،مربوط به معال واحاهای وذ اناه تا تا یخ  1130/11/10ا همراه دانته و ا ائه نمایاا.

 -اطلٍتظَیشهذاسىاحشاصششایظكشمشوبسُ1شبهل :

 اطلٍتظَیشًبهِپزیش هوبالتتبلیقشذُتَسظداٍعلتٍیباطلٍتظَیشطلحِخلذ
هدلٍِطلحًِخستهوبلِثِّوشاُچٌیذُهوبلِ .

ًتبةّبٍدستبٍسدّبیػلویاػناصتبلیق،تشخوٍِ...ثِّوشاُتظَیشطلحِشٌبسٌبهِاثش .


ّبٍحَصُّبیػلویِ .

 سَاثنتذسیسدسآهَص ٍپشٍس ،داًشگبُ

تبصره :سوابق تا یس بایا همراه با ذکر عاوان د س تا یس ناه و سطح ،مقط و پایه عاوان د سی بانا.

 هذسىهْبستدسصثبىخبسخی(اًگلیسی،ػشثیٍ .)...

 سبیشهستٌذاتهُثجتهشاتتػلوی،پژٍّشیٍػلویزاخشایی .
 كشمشوبسُیي()1تٌویلشذُ*.
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بزناهه سهانی انجام هصاحبه کارشناسیارشد سزاسزی
دکتری تخصصی

در همه رشتهها

کارشناسیارشذ

در همه رشتهها

در دهه اول مردادماه سال 6931

تذکز :تاریخ قطعی مصاحبٍ ي َمچىیه سمان ي ساعت پس اس ثبت وام دايطلبان در ساماوٍ جذب داوشجً داوشگاٌ ادیان
ي مذاَة در ريس پىجشىبٍ مًرخ  31/10/16اس طزیق ساماوٍ مذکًر اعالم خًاَد شد.

هحل بزگشاری هصاحبه

گیشدثِؿیشاصسشتِهحلحٌوتٌّشّبیدیٌی


ّبدسداًشگبُادیبىٍهزاّتطَستهی

هظبحجًِلیِسشتِ
دسهوغغدًتشیتخظظیٍحٌوتٌّشاسالهیٍكلسلٌِّش .
سشتِّبیٌّشی:هنـ ثلَاسثسیح(30هتزشیٌّشسزتبى)ـ ًزجشًَچزِ20ـ هَسسزٌِّزشٍاًذیشزِاسالهی(تللي37840127ز )025
سززبیشسشززتِّززبیداًشززگبُادیززبىٍهزززاّت:هززن،شززْشىپشدیسززبى،سٍثززشٍیهسززدذاهززبمطززبدم(ع)،(تللي  )025–32802610
نحوه درخواست پذیزش اس دانشگاه


(ثخشهشثَطثِثجتًبمداٍعلجبىپزیش 

اصعشینثجتًبمدسسبهبًِثجتًبمداًشگبُادیبىٍهزاّت
ثذٍىآصهَىاستؼذادّبیدسخشبى)96ثِآدسسایٌتشًتی www.azmoon.urd.ac.ir


توصیهها و تذکزات ههن به داوطلباى گزاهی

ییيّبیهشثَطرًششذُاسزت
 .1اصداعلجبىهحتشمدسخَاستهیگشددششایظٍضَاثظداٍعلجبىًِدسآ 
اهذامثِثجتًبمًوبیٌذ.هٌذسخبت كزشم ثجزت ًزبم

ساثبدهتهغبلؼًِوبیٌذٍدسطَستاحشاصّوِششایظ
ثبیذ دهین ٍ طبدهبًِ تٌویل شَد.هسئَلیت طحت ًلیِ هٌذسخبت تٌویل شذُ(هٌذسخبت كشم ثجت ًبم)
ثشػْذُ داٍعلت خَاّذ ثَد .
 .2پزیشكتِشذگبىًْبییثبیذحذاًثشتزب1396/06/31اصهوغزغًبسشٌبسزی،ثزشایداٍعلجزبىدٍسُّزبی
ًبسشٌبسیاسشذٍاصهوغغًبسشٌبسیاسشذثشایداٍعلجبىدٍسُدًتشیتخظظیكبسؽالتحظیلشزذُ
ثجتًبمٍ
ثبشٌذٍداًشگبُتٌْباصًسبًیًِهذسىدالثشكشاؿتاصتحظیلخَیشسااسائًِوبیٌذاهٌبى 
پزیش ًْبییدسشْشیَسهبُساخَاّذداشت .
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 .3داٍعلجبى الصم است دس دسج ًذ هلیً،زبم خزبًَادگی ٍ ًزبم ،هشخظزبت شٌبسزٌبهِای ،اسسزبل ػٌزس ٍ
اعالػبت الصمدیگش دهت ٍ تَخِ ًبكی ثِ ػول آٍسًذ.دسطَست اػالم ٍ اسسبل ّشگًَزِ اعالػزبت اشزتجبُ،
ػَاهت آى ثش ػْذُداٍعلت خَاّذ ثَد .
 .4ثؼذ اص تٌویل ثجت ًبم اهٌبىّیچ ًَع تـییشی دس هٌذسخبت كشم ثجت ًبمٍخَدًزذاسد.ثٌزبثشایي داٍعلزت
ثبیذ دس صهبىتٌویل اعالػبت ًْبیت دهت سا ثِ ػول آٍسد .
 .5اگش صهبًی هشخض شَد ًِ داٍعلت حوبین سا ًتوبى ًوَدُ یب ٍاخذ یٌی اص ششایظ ٍ ضَاثظ هٌزذسج دس
ثبشذ(ثجتًبم ،ششًت دس آصهَى ،پزیشكتِ شذى ،حیي تحظیل دس

هشحلِای ًِ

ایيدكتشچًِیست ،دس ّش
داًشگبٍُ)...اصاداهِتحظیلهحشٍم خَاّذ شذ.
 .6داٍعلجبىهحتشمتَخِداشتِثبشزٌذپزساصاًدزبمكشایٌزذهظزبحجِ،داًشزگبُادیزبىٍهززاّتهلزضم
هیثبشذًتبیحًستشذُثشایّشداٍعلتساثشاسبسسشتِهحلاًتخبثیٍاعالػبتسَاثنتحظیلی
ىّززبٍ
ساثززِسززبصهبىسززٌدشآهززَص ًشززَساػززالمًوبیززذٍدسًْبیززتسززبصهبىهزززًَسثشاسززبسهززال 
ثشسسیّبیاصپیشاػالمشذُخَدًسجتثِاػالمًتبیحًْبییعجنصهبًجٌذیخَداهذامخَاّذًوَد.

سؤالّبیهظبحجِشلبّیدس حذ داًزش ٍ تدشثیزبت كزبسؽالتحظزیل هوغزغ ًبسشٌبسزی ثزشای

 .7سغح
اسشذًٍبسشٌبسیاسشذثشایداٍعلجبىدٍسُدًتشیتخظظیدس ّزش سشزتِ،


داٍعلجبىدٍسًُبسشٌبسی
ثشًبهِسیضیخَاّذثَد.

شًبهِّبیهظَة شَسای ػبلی
هغبثنكْشستث 
 .8لغلبًپساصهغبلؼِدهینآییيًبهِّبیپیَستٍدسطَستٍخَدّشگًَِاثْبمٍسؤالپیشاهَىهسزبئل
پزیش ٍثجتًبمثبشوبسُ02532802610-13داخلی144ٍ103توبسحبطلكشهبییذ .

با آرزوی موفقیت ربای شما
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دااگشنه ادیان و مذاهب
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