مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1397-98

الف) گواهی ثبت نام غیر حضوری 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 محل های این دانشگاه حدنصاب الزم را كسب نموده است.
ه) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحا راهنما و مشاور مبنی بر صالحیت داوطلب برای ادامه
تحصیل در دوره دكتری ،با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه كننده؛
و) مدرک احراز توانایی در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملی یا بین المللی)؛
ز) اصل پایان نامه كارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)؛
ح) مدارک تحصیلی مقاطع كاردانی ،كارشناسی و كارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات؛
ط) مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفهه ممهومی منهدرج در دفتر هه
راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید( .ویژه برادران)؛
ی) اصل كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفیشدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نمودهاند؛
ک) اصل گواهی مبنی بر اینكه مضو هیات ملمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت ملوم ،تحقیقات
و فنآوری بوده كه به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آن دسته از معرفیشدگانی كهه از امتیهاز
مربی در این آزمون استفاده نمودهاند؛
ل) كلیه مستندات مربوط به سوابق ملمی ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی؛
م) همراه داشتن مدارک بصورت فیزیكی برای شركت در جلسه مصاحبه الزامی است
ن) واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه برای هر کد رشته محل (700/000ریال) صرفا از طریق سامانه پرداخهت
الكترونیكی سیستم گلستان توسط داوطلب پرداخت شود.

* قابل توجه داوطلبین محترم :مبلغ مذكور غیر قابل استرداد است.
داوطلبان الزم است جهت كسب اطالمات بیشتر به سایت واحد آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
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