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 و آزمون جهت مصاحبه ) Ph.D( دکتري دوره متمرکز نیمه آزمونمعرفی شدگان  توجه قابل

 مراغه دانشگاه 97- 98 تحصیلی سالبراي  
 

 .باشـند  داشـته  خـود  همـراه  مصـاحبه  مراحـل  انجام براي شدگان معرفی بایست می که نیاز مورد مدارك

هـاي اعـالم    قبـل از زمـان مصـاحبه بـه آدرس ایمیـل     روز  4نهایتاً   jpgیا  PDFو اسکن آنها را در قالب 

 رار دهید) بند مورد نظر ق(لطفاً نام فایل را شماره  ارسال نمایند.ذیل جدول شده در 
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 جهت ارسال مدارك آدرس ایمیل رشته

 f_pashaie@yahoo.com ریاضی محض آنالیز  ۱

 r_aparsa@yahoo.com حشره شناسی کشاورزي ۲

 javansohaib@gmail.com  زراعی گیاهان فیزیولوژي* اگروتکنولوژي  ۳

 javansohaib@gmail.com  زراعی گیاهان اکولوژي* اگروتکنولوژي ۴

 
حتمـاً بصـورت تایـپ شـده      (قابـل دریافـت اسـت.    ایـن اطالعیـه   مصاحبه کـه از ذیـل    1تکمیل فرم شماره -1

 تهیه گردد) 
 

 .نمرات ریزیا  کارنامه و) لیسانس فوق( ارشد کارشناسی مدرك اصل -2
 

 31/06/97 تـاریخ  تـا  حـداکثر  و بـوده  اي حرفـه  دکتـري  یـا  و ارشـد  کارشناسـی  دوره آخـر  سـال  دانشـجوي  کـه  شـدگانی   معرفی - تبصره
 در منـدرج  فـرم  مطـابق  مـدرك  اخـذ  محـل  عـالی  آمـوزش  مؤسسـه  یـا  دانشـگاه  توسـط  شده تأیید گواهی اصل( شوند می التحصیل فارغ

 معـدل  بـا  بایـد  آن در منـدرج  معـدل ).(تحصـیلی  هـاي  رشـته  انتخـاب  راهنمـاي  دفترچـه  یـا  و مـذکور  آزمون در شرکت راهنماي دفترچه
 ).باشد یکسان سازمان این به اعالمی

 
 .نمرات ریزیا  کارنامه و) لیسانس( کارشناسی مدرك اصل -3
 

 اصــل اسـت  الزم باشـند،  نمـی  کارشناسـی ارشـد و لیســانس   مـدرك  اصـل  ارائــه بـه  قـادر  دالئلـی  بــه کـه  شـدگانی   معرفـی  - 1 تبصـره 
 بایـد  آن در منـدرج  معـدل . (باشـند  داشـته  همـراه  بـه  را مـدرك  اخـذ  محـل  عـالی  آمـوزش  مؤسسـه  یا دانشگاه توسط شده تأیید گواهی

 همراه داشتن اصل ریز نمرات الزامی است.  ).باشد یکسان سازمان این به اعالمی معدل با
 

 .دوره کارشناسی در صورت ناپیوسته بودن نمرات ریزیا  کارنامه و کاردانی مدرك اصل -4
 



 مشخصــات بــا شــده معرفــی اي شناســنامه مشخصــات تطبیــق بــراي ملــی کــارت یــا و شناســنامه اصــل -5
 . سازمان سوي از ارسالی اطالعات

 
 علـوم،  وزارت تابعـه  آزمایشـی  رسـمی  یـا  و قطعـی  رسـمی  علمـی  هیـات  عضـو  اینکـه  بر مبنی گواهی اصل ـ6

ــات ــآوري و تحقیق ــوده فن ــه ب ــه ک ــد ب ــاالترین تأیی ــام ب ــئول مق ــز مس ــیده نی ــد، رس ــراي باش ــته آن ب  از دس
 .اند نموده استفاده آزمون این در مربی امتیاز از که شدگانی معرفی

 معتبـر  گـواهی  ارائـه  بـه  موظـف  انـد،  گردیـده  مربـی  سـهمیه  از اسـتفاده  متقاضـی  کـه  مصـاحبه  براي شدگان معرفی از دسته  آن - تبصره
) قطعـی  یـا  آزمایشـی ( رسـمی  آموزشـی  مربیـان  منحصـراً  مربـوط،  ضـوابط  مطـابق  اسـت  توضـیح  بـه  الزم. باشـند  مـی  خصـوص  این در

 ممیـزه  هیـأت  داراي کـه  هـایی  دانشـگاه  سـایر  یـا  فنّـآوري  و تحقیقـات  علـوم،  وزارت بـه  وابسـته  عـالی  آمـوزش  مؤسسـات  هـا،  دانشگاه
ــورد ــد م ــوم، وزارت تأیی ــات عل ــآوري و تحقیق ــند، فنّ ــاز باش ــه مج ــتفاده ب ــهمیه از اس ــی« س ــون در »مرب ــري دوره ورودي آزم  دکت

»Ph.D «التـدریس،  حـق  قـراردادي،  پیمـانی،  علمـی  هیـأت  اعضـاء  و مدرسـان  دیگـر  عبـارت  بـه  باشـند  مـی  1397 سـال  متمرکـز  نیمه 
 . ندارند را سهمیه این از استفاده اجازه...  و آموزشی دستیاران

 
ثبـت   مقالـه،  ،شـامل کتـاب   .تحقیقـاتی  و پژوهشـی  و آموزشـی  علمـی،  سـوابق  بـه  مربـوط  مسـتندات  کلیه -7

 و . . .  ، گواهی رتبه المپیاداختراع، رتبه اولی
 

درآمـد  بنـام    546099024صـدهزار) ریـال واریـزي بـه حسـاب      هفت( 700000  اصل فـیش بـانکی بـه مبلـغ     -8
) قابــل واریــز از کلیــه شــعب بانــک تجــارت 5460(کــد شــعبه  مرکــزي مراغــهنــزد بانــک تجــارت شــعبه  اختصاصــی دانشــگاه مراغــه

 سراسر کشور
 

بـه   : کـارت پایـان خـدمت یـا کـارت معافیـت دایـم یـا بـرگ آمـاده          اصل و کپی مدرك نظـام وظیفـه مخصـوص آقایـان     -9
 .خدمت بدون غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد

 
در صـورت عـدم    نامه دوره کارشناسی ارشـد در صـورت دفـاع همـراه بـا کپـی صـفحه اول و چکیـده         ایانپ-10

 دفاع فرم پیشنهاد پایاننامه کفایت می کند. 
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 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه
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 تولید و ژنتیک گیاهی
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دانشکده کشاورزي گروه مهندسی 

 تولید و ژنتیک گیاهی

 دانشکده علوم پایه گروه ریاضی 12/04/1397-14 - آنالیز –ریاضی محض -4

 


