بسمه تعالی
اطالعیه شماره  1در خصوص زمان ،مکان و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون دکتری سال 89

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای معرفی شدگان مصاحبه دکتری به اطالع میرساند کلیه داوطلبان مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری سال  89باید پس از انجام ثبت نام
الکترونیکی در سامانه گلستان و دریافت گواهی ثبت نام غیرحضوری ،جهت تشکیل پرونده فیزیکی و مصاحبه با در دست داشتن مدارک زیر و مطابق جدول زمانبندی به دانشکده مربوط مراجعه کنند.

** ارائه گواهی ثبت نام غیرحضوری،اصل کارت ملی و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی که داوطلبان در هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه آزمون بارگزاری کردهاند در روز
برگزاری جلسه مصاحبه و تشکیل پرونده ضروری است.
نام رشته –گرایش

مکان برگزاری جلسه

زمان مراجعه

مصاحبه

براساس حروف الفبا

دانشکده علوم

زمان مصاحبه روز  02خرداد ماه

مدیریت بازرگانی –مدیریت

اجتماعی -سالن

بازاریابی

گردهمایی

فرم زمانبندی به پیوست

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مصاحبه
کلیه مدارک در قالب یک ایمیل با عنوان :نام و نام خانوادگی /رشته درخواستی حداکثر تا دوشنبه  31خرداد به ایمیل های ذیل ارسال شود
:

mgmt.alzahra@gmail.com
malimgmt.alzahra@gmail.com

مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی

دانشکده علوم
اجتماعی -سالن

--3تمامی مدارک آموزشی و پژوهشی اعالمی از سوی دانشگاه در اطالعیه نهایی مصاحبه دکتری 3118

گردهمایی

 - 2کتاب (تالیف ،ترجمه)/جلد شناسنامه/فهرست
- 1مقاالت کنفرانسی ،علمی ترویجی و علمی پژوهشی ،به همراه تاییدیه پایگاه های نمایه شده و تاییدیه وزارت علوم مبنی بر
اعتبار مجله یا کنفرانس کلیه مدارک مربوط به یک مقاله (گواهی پذیرشIndex /صفحه مجله /اصل مقاله در قالب یک فایل PDF
-4مدرک زبان (در صورت دارا بودن)
 -5پروپوزال حداقل  31صفحه ای در  2زمینه پژوهشی مورد عالقه
 -6گواهی تائید از دو تن از اساتید دوره کارشناسی ارشد که شناخت کافی از شما دارند به همراه نام و شماره تماس در دسترس

زمان مصاحبه روز  02خرداد ماه
مدیریت مالی گرایش بانکداری

فرم زمانبندی به پیوست

ایشان
 -7کاربرگ شماره 3
 -8پایان نامه های مقطع کارشناسی (در صورت دارا بودن) و کارشناسی ارشد:صفحه عنوان/صورتجلسه دفاع/فهرست
عناوین/منابع
-1رزومه کاری
-31انگیزه نامه تحصیلی در مقطع دکتری و این رشته خاص
مهم:
اسکن با کیفیت :در قالب دو فایل زیپ شده
:3مدارک آموزشی
:2مدارک پژوهشی

کارشناس خانم شالباف

شماره تماس92885658 :

