مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1398-99

الف) گواهی ثبت نام غیرحضوری داوطلب در سیستم جامع آموزشی گلستان
ب) فرم مشخصات (فرم شماره  1مندرج در سایت دانشگاه)
ج) اصل شناسنامه و یا كارت ملی؛
د)كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه در كد رشته محلهای این دانشگاه حدنصاب الزم را كسب نموده است.
ه) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنیی ریر صیتحیت داوطلیب ریرای
ادامی ه تحصیل در دوره دكتری ،را مشخصات كامل و نحوه تماس را اساتید محترم توصیه كننده؛
و) مدرک احراز توانایی در ره كارگیری زران خارجه (در صورت دارا رودن مدرک ملی یا رین المللی)؛
ز) اصل پایان نامه كارشناسیارشد (یا نسخه اولیه ررای دانشجویان سال آخر)؛
ح) مدارک تحصیلی مقاطع كاردانی ،كارشناسی و كارشناسیارشد ره همراه ریز نمرات؛
ط) مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را را توجه ره رند مقررات وظیفیه ممیومی منیدرج در دفتر یه
راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید( .ویژه ررادران)؛
ی) كارت ایثارگری ررای آن دسته از معرفیشدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نمودهاند؛
ک) آن دسته از معرفیشدگانی كه طبق ضوارط مندرج در دفتر ه شماره  2راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی
آزمون دكتری  98سازمان سنجش آموزش كشور از امتیاز مرری در این آزمیون اسیتفاده نمیودهانید ،الزم اسیت
گواهی مبنی رر اینكه مضو هیات ملمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وارسته ریه وزارت ملیوم ،تحقیقیات و
فناوری روده و ره تأیید راالترین مقام مسئول نیز رسیده راشد را ارائه نماید؛
ل) كلیه مستندات مرروط ره سوارق ملمی ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی؛
م) همراه داشتن كلیه مدارک ره صورت فیزیكی ررای شركت در جلسه مصاحبه الزامی است؛
ن) واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه (700/000ریال ) صیرفاً از طرییق سیامانه پرداخیت الكترونیكیی سیسیتم
گلستان توسط داوطلب پرداخت شود.

* قلبل توجه داوطلبین محترم :مبلغ مذکور غیر قلبل استرداد است.
داوطلبان الزم است جهت كسب اطتمات ریشتر ره سایت واحد آموزشی مرروطه مراجعه نمایند.
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