
 باسمه تعالي
  

  ـ مقطع دكتري ١٣٩٦آزمون اختصاصي ويژة طالب سال  اعالم نتايج اوليةشمارة يك ـ اطالعية 
  

  براي هر رشته  اعالم فهرست اسامي چندبرابر ظرفيتدر قالب نتايج اولية آزمون  رساند،مي ٩٦سال  اختصاصي ويژة طالبدر آزمون  حاضرداوطلبان به اطالع   
   خواهد شد. در اطالعية شمارة دو آزمون اعالمبي، آزمون كت و با لحاظ باالترين نمرة اكتسابي در

 شده براي شركت در جلسة مصاحبة علميداشتن مدارك زير در روز و ساعت تعيين ا همراهبشود ضمن مراجعه و مطالعة اطالعية دوم، از داوطلبان گرامي تقاضا مي
  به منزلة انصراف از تحصيل بوده ، شده)مشخصروز و ساعت بق با (مطامصاحبه بديهي است عدم حضور در  حضور به هم رسانند.در محل مصاحبه تخصصي 

   و به هيچ وجه قابل پيگيري نخواهد بود.
  در سايت دانشگاه، عالم نتايج از طريق سامانة ا ١٣٩٦؛ در نيمة اول شهريور كتبي كلية داوطلبان آزمونو نمرة نتايج نهايي 

  به اطالع تمام داوطلبان حاضر در آزمون رسانده خواهد شد.
  

  براي شركت در مصاحبه  الزامي مدارك 
  ؛ عكس جديد) همراه با الصاق CVشدة فرم مشخصات تفصيلي (ـ تكميل

  ـ تصاوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي؛
  با ذكر معدل به همراه ريز نمرات؛ )٣(يا سطح  ارشدكارشناسيزشي عالي) (تأييدشده توسط دانشگاه يا مؤسسة آموـ تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي 
  با ذكر معدل به همراه ريز نمرات؛ )٢(يا سطح  كارشناسي(تأييدشده توسط دانشگاه يا مؤسسة آموزشي عالي) ـ تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي 

  ي كه مقاالت متقاضي در آنها به چاپ رسيده است يا داراي گواهي چاپ است؛نامه و شناسنامة مجالت علمي پژوهشـ تصوير صفحة اول و چكيدة پايان
  ؛نامة مذكور][مطابق با جدول همترازي نمرات آزمون زبان انگليسي مندرج در آيينـ تصوير گواهي زبان خارجي معتبر 

  ؛دگان و ايثارگران][ويژة متقاضيان استفاده از سهمية رزمنـ تصوير مدارك معتبر دال بر رزمندگي و ايثارگري 
  ؛[ويژة برادران]ـ تصوير كارت پايان خدمت وظيفة عمومي يا معافيت يا دفترچة آمادة به خدمت معتبر 

ت شركت در ارزيابي باب[به نام دانشگاه قرآن و حديث نزد بانك ملت شعبة جهاد قم؛  »٩٥٢١٩٧«با شناسة پرداخت  »٥٠٢٥٥٠٦٧٤٥«به شمارة حساب ريال  ٨٠٠,٠٠٠ـ اصل رسيد بانكي به مبلغ 
            تخصصي (مصاحبه)


