قابل توجه معرفی شدگان محترم مصاحبه دکتری  9316پردیس دانشگاه قم

مدارک مورد نیاز
به اطالع کلیه معرفی شدگان جهت مصاحبه دکتری سال  69پردیس دانشگاه قم می رساند قبل از مراجعه حضوری برای مصاحبه  ،الزم
است تصویر فیش واریزی را طبق جدول زیر به آدرسپست الکترونیکی  pardisqom.amoozesh@gmail.comارسال نمایند.
*ارائه مدارک زیر جهت انجام مصاحبه الزامی است:

-1فرم شماره یک (این فرم باید قبل از مراجعه  ،پرینت گرفته شده و تکمیل گردد).
-2اصل و کپی مدارک شناسایی)شناسنامه و کارت ملی ( معتبر جهت احراز هویت .

-3اصل و کپی مدارک تحصیلی ) کاردانی،کارشناسیوکارشناسی ارشد(به همراه معدل وتصویر ریزنمرات واحدهای گذرانده تأیید شده.
تبصره :دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد الزم است تأییدیه دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا تاریخ
 69/9/13که شامل معدل واحدهای گذرانده باشد ،را ارائه دهند.
-4همراه داشتن یک نسخه چاپی از پایان نامه کارشناسی ارشد(ویژۀ دانش آموختگان).
-5مدرک و مستندات مرتبط با فعالیتهای پژوهشی شامل :پروژه ،کتاب ،مقاله چاپ شده یا گواهی چاپ(.چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-6مدرک و مستندات مربوط به سوابق تدریس و فعالیتهای آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی دکتری( .چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-7مدرک و مستندات مربوط به فعالیتهای حرفهای در رشته تحصیلی دکتری( .چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-8مدرک و مستندات مربوط به احراز رتبه اول یا ممتاز در مقاطع تحصیلی قبلی( .چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-9مدرک و مستندات مربوط بهکسبمقامیا رتبه درجشنواره،المپیاد،مسابقاتومواردمشابهداخلیوخارجی( .چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-10توصیه نامه علمی از حداقل دو نفر از اساتید مقطع کارشناسی ارشد.
-11اصل گواهی آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی ( .چنانچه در فرم شماره یک گواهی شده باشد)
-12تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال . 3169
 -31مدارک و مستندات مربوط به سهمیه ایثارگری ،جانبازی و خانواده شهدا (چنانچه از این سهمیه ها استفاده شده است)
 -31ارائه گواهی مبنی بر عضویت در هیات علمی به شکل رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی در دانشگاه ها  ،موسسات آموزش عالی
وابسته به وزارت علوم یا سایر دانشگاه هایی که دارای هیات ممیزه مورد تایید وزارت علوم باشند(.برای متقاضیان سهیمه مربیان)
 -31ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون
مذکور را مشخص نمایند الزامی می باشد.
 -39ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  3000/000ریال به حساب شماره  0110808399004بنام درآمد اختصاصی خدمات
آموزشی دانشگاه قم جهت انجام مصاحبه از داوطلبان دوره دکتری سال  . 3169ارائه کپی یا تصویر فیش واریزی به هیچ
عنوان مورد پذیرش نخواهد بود.
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تذکر:
* فرم شماره یک حتماً قبل از مراجعه  ،پرینت گرفته شده و تکمیل گردد.
* دستگاه کپی در محل مصاحبه وجود ندارد حتما کپی های خواسته شده را قبال تهیه نمایید.
* حتماً در تاریخ و ساعتی که به شما اختصاص داده شده مراجعه نمایید.
*مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.
*ارائه مستندات الزم برای کلیۀ فعالیتهای ثبت شده در فرم شماره یک الزامی است.
*واجدین شرایط ارزیابی تخصصی الزم است رأس ساعت  8صبح در روزهای تعیین شده ،جهت نوبت دهی به محل مصاحبه مراجعه
نمایند.
* همه مدارک باید در روز مصاحبه ارائه گردد(در روز مصاحبه  ،نقص مدارک مورد پذیرش نیست و به روز دیگری موکول نمی شود).
* هنگام ارسال فیش واریزی در زمان مقرر( طبق جدول فوق) حتماً دقت گردد عنوان ایمیل بنام فرد متقاضی و باحروف انگلیسی درج و
رشته معرفی شده نیز قید گردد.با توجه به اینکه احتمال دارد فیش ناخوانا باشد الزم است روی فیش مشخصات معرفی شده به صورت
خوانا نوشته شود و در زمان مقرر به آدرسپست الکترونیکی  pardisqom.amoozesh@gmail.comارسال گردد .
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
-1احراز تمامی شرایط اعالم شده در دفترچه شماره یک و دو آزمون نیمه متمرکز سال  1396الزامی است.
-2شرایط در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعالم شده در این اطالعیه برای تمامی متقاضیان برای پذیرش نهایی الزامی است.

آدرس جهت مصاحبه  :قم  ،بلوار امین  ،بلوار غدیر  ،بعد از شهرک قدس  ،دانشگاه قم  ،ساختمان پروفسور حسابی(بلوک  ،)31طبقه آخر ،
پردیس دانشگاه قم.
تلفن تماس 051-15301111 :
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