
 اطلاعیه

 ۷۹۳۱ سال دکتری متمرکز نیمه آزمون داوطلبان توجه قابل

 

به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان چند 

جهت رساند ،  میاندبه دانشگاه علم و صنعت ایران معرفی شده ۷۹۳۱های امتحانی آزمون سال برابر ظرفیت کد رشته

 :باشدزیر می مورد نیاز به شرح مدارکانجام مصاحبه، زمان برگزاری مصاحبه و نده، فرآیند بررسی پرو

 انشکدهد به تحویل جهت ۷۹ سال دکتری متمرکزنیمه آزمون دوم مرحلهبندی مصاحبه الف( زمان

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه نام گرایش

 دانشکده ۹کلاس  ۳-۷1ساعت  ۳۱خرداد  ۹3و  9۳ شیمی آلی

 سالن کنفرانس دانشکده ۳-۷1ساعت  ۳۱خرداد  ۹3و  9۳ شیمی تجزیه

 دفتر دانشکده  ۳-۷1ساعت  ۳۱خرداد  ۹3و  9۳ شیمی معدنی

 سایت کامپیوتر دانشکده ۳-۷1ساعت  ۳۱خرداد  ۹3و  9۳ شیمی فیزیک
 

 iust.ac.irchemistry@ درسآبه  ۷1/۹/۱۳را تکمیل و حداکثر تا تاریخ  فرم پیوستکلیه داوطلبان لازم است 

 نمایند.  ایمیل

  :دفرماییرعایت  لطفا در تکمیل فرم موارد زیر

 .دشوفرم به صورت تایپ شده و عکس دار ارسال -۷

 .خوداری فرمایید فقط اطلاعات درخواستی تکمیل و از ارسال مدارک مازاد نظیر مقالات ارسالی -9

 ارسال شود. مستندات تکمیل شده در فرم به صورت یک فایل زیپ شده همراه فرم -۹

تماس حاصل   0۹93-0۹43های  داخلی ۱۱943043-03 با شماره تلفنمی توانید  رای کسب اطلاعات بیشترب -4

 .فرمایید

لازم به ذکر است عدم ارسال فرم تکمیل شده اطلاعات به منزله انصراف از شرکت در  تذکر:

 جلسه مصاحبه می باشد.

 



 دانشکده به تحویل جهت ۳۱ سال دکتری متمرکزنیمه آزمون دوم مرحله نیاز مورد مدارک ب(

 (کلیه سوابق تحصیلی )آموزشی و پژوهشی-۷

باشند علاوه اصل و کپی مدرک کارشناسی )آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می -9

 .و کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند  بایست اصلکارشناسی ناپیوسته میبر اصل مدرک 

در مقطع  ۹۷/31/۳۱اصل و کپی مدرک کارشناسی ارشد )آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -۹

بایست اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط کارشناسی ارشد فارغ التحصیل خواهند شد، می

 .را همراه داشته و ارائه نمایند ۹3/۷۷/۳1به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 

اند، موفق به تسویه حساب نشدهنامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده ولی هنوز دانشجویانی که دفاع از پایان -4

 .گواهی مبنی بر دفاع و با ذکر معدل را ارائه نمایند

 های کارشناسی و کارشناسی ارشدنامهپایان -0

 ریز نمرات دوره کاشناسی و کارشناسی ارشد -1

 در صورت داشتن  (IELTS, MSRT, TOLIMO, TOEFL)مدارک زبان -۱

 هاکنفرانس، علمی و پژوهشی، ISI مقالات -0

 ها باید گواهی مبنی بر عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبوع را ارائه مربیان دانشگاه -۳

 .نمایند

 اصل و کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه -۷3

 ارائه مدارک ایثارگری-۷۷

بابت هزینه ارزیابی تخصصی  (ریال هزار یک میلیون و دویست) ریال ۷.933.333 اصل فیش واریزی به مبلغ -۷9

به نام درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت  9۷۱۱0۱۳339339 واریز شده به حساب شماره

 .ایران نزد بانک ملی ایران شعبه مینو

مبلغ ذکر شده را باید  اندکرده انتخاب را خودگردان پردیس محل رشته کد فقط که داوطلبانی- ۹۷

به نام درآمدهای اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک  9۷۱۱0۱۳3۷۷33۳ حساببه 

 .ملی ایران شعبه مینو واریز نمایند

 ج( محل برگزاری مصاحبه
 . گرددبرگزار می جلسه مصاحبه علمی در محل دانشکده شیمی)طبقه سوم(

 شیمی دانشکده آموزش

1/۹/۳۱ 

 


