ضمن آرزوی سالمتی موفقیت برای معرفی شدگان مصاحبه دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا در سال 1400
لطفا به نکات زیرتوجه فرمایید:

 جهت اطالع رسانی به موقع اخبار مصاحبه ،گروه واتساپی تشکیل شده است و عضویت در آن الزامیاست.
 کلیه معرفی شدگان  ،می بایست روی گوشی خود ( WhatsAppواتس اپ) را نصب کنند . این لینک را دنبال کنید تا به گروه مصاحبه دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء در  WhatsAppملحقشوید:
https://chat.whatsapp.com/IHNUj3hDD6Q0iIqOuHJNto
 پس از ورود به گروه ،اعالم نام و نام خانوادگی و اعالم دوره روزانه و یا پردیس الزامی می باشد. در صورتی که سوالی در این زمینه دارید در ساعات اداری با کارشناس گروه حسابداری خانم محمدیتماس بگیرید :
تلفن دفتر گروه حسابداری 85692762
اطالعات در خصوص مصاحبه مجازی:
 جلسه مصاحبه به روش غیر حضوری و از طریق نرم افزار  Adobe connectبه صورت صوتی  -تصویریبرگزار می شود .لذا نصب نرم افزارمذکور بر روی سیستم کامپیوتری شما الزامی می باشد.
 جهت نصب نرم افزار مذکور می توانید به این لینک مراجعه کنید :- https://www.alzahra.ac.ir/page-Default/fa/0/form/Cl16670/link
 آدرس وبینارمصاحبه مجازی ،از طریق گروه  WhatsAppمتعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. پس از عضویت همه عزیزان  ،ساعات تقریبی مصاحبه در گروه درج می شود  ،ولی به دلیل جلوگیریاز بروز مشکالت پیش بینی نشده ،آنالین و در دسترس بودن در روزهای مصاحبه برای همه
عزیزان الزامی می باشد .

 مدارک آموزشی و پژوهشی مورد نیاز که عالوه بر بارگزاری در سامانه گلستان:ضروری است تا پایان روز پنجشنبه مورخ  1400/3/20به ایمیل زیر ارسال شود:

آدرس ایمیلacc.alzahra.ac@gmail.com :
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مدارک آموزشی و پژوهشی مورد نیاز :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

فایل مقاالت علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی)
فایل مقاالت علمی-ترویجی
ارایه گواهی از سایت  www. impactfactor.irبرای مقاالت خارجی
فایل مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر
فایل تألیف یا ترجمه کتاب
تصویر مدارك کارشناسی (درصورت امکان ریز نمرات) و کارشناسی ارشد (درصورت امکان ریز نمرات)
به منظور سنجش معدل و کیفیت تحصیل دانشگاه های محل تحصیل متقاضیان
مدرك معتبر زبان (در صورت وجود مدارك مثبته)
ارسال فایل پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه مدارك شرکت در کارگاه های نرم افزارهای کمی و کیفی ( در صورت وجود مدارك مثبته(

نکات بسیار مهم در خصوص ارسال مدارك از طریق ایمیل:
 -1هر فایل ارسالی باید با نام و نام خانوادگی فرد و نام مدرک مشخص شود،
به طور مثال به صورت زیر:
-

مدرك زبان مریم محمدی
مقاله علمی – ترویجی مریم محمدی
کتاب مریم محمدی
مدرك کارشناسی مریم محمدی
مدرك کارشناسی ارشد مریم محمدی
و بقیه مدارك به همین ترتیب

امکان بررسی فایل های ارسالی فاقد مشخصات وجود ندارد.
 -2فایل های ارسالی حتما به صورت زیپ ایمیل شود.
 -3چنانچه حجم فایل ها زیاد است و در یک ایمیل امکان ارسال نیست حتما در ایمیل های بعدی
عنوان ایمیل دوم و سوم قید شود به این صورت "ادامه مدارک (نام فرد) بخش دوم" و به
همین ترتیب "ادامه مدارک (نام فرد) بخش سوم"

موفق باشید.
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