
 

 3اطالعیه شماره 

 1399 سال دکتری متمرکزاعالم زمان مصاحبه آزمون نیمه

مدارک خود را  2که طبق اطالعیه شماره  - 1399متمرکز دکتری سال آزمون نیمه داوطلبان محترمبه اطالع کلیه 

های توسط گروه حضوریمصاحبه رساند، می - انددر سامانه جامع آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ بارگذاری نموده

 . انجام خواهد شدجدول زیر های مندرج در تاریخ طبقآموزشی 

ساعت حضور برای مصاحبه آزمون دکتری از طریق ارسال پیامک به شماره رسانی درخصوص اطالعذکر است  شایان

در تاریخ و ساعت  است تلفن همراه درج شده توسط داوطلب )در فرم شماره یک( صورت خواهد گرفت. خواهشمند

 نمایید. مراجعه (مکان مصاحبهاین دانشگاه )برای انجام مصاحبه علمی به مقرر، 
  

 مکان مصاحبه تاریخ مصاحبه علمی رشته کد تحصیلی عنوان رشته ردیف

 مهرماه 9 چهارشنبهو  8شنبه سه 1893 شناسی بالینیروان 1

 ساختمان مرکزی دانشگاه *

 مهرماه 12 شنبهو  9شنبه چهار 3737 سازه –مهندسی عمران  2

3 
 -مهندسی صنایع

 هاسازی سیستمبهینه
 مهرماه 12 شنبهو  9شنبه چهار 4314

 مهرماه 14و دوشنبه  13 یکشنبه ،12شنبه  2261 گردشگری 4

 مهرماه 14دوشنبه  1998 حقوق خصوصی 5

6 
 -جانوری زیست شناسی

 یتکوین سلولی و 

2767 
 مهرماه 13 یکشنبهو  12شنبه 

های انشکده علوم وفناورید

 2770 **نوین پزشکی رویان 
 

دوره  ورودیآزمون  مصاحبهشرکت در برای از معرفی شدگان نام ثبت دستورالعمل"طبق داوطلبانی که  توجه:

برای شرکت در مصاحبه نام غیرحضوری ثبت موفق به انجام، (مندرج در سایت دانشگاه 2اطالعیه شماره ) "دکتری

 براساس تاریخ مندرجرشته تحصیلی مربوط )توانند حداکثر تا دو روز قبل از زمان شروع مصاحبه اند، مینشدهعلمی 

رسانی اطالع نمایند. دانشگاه الزم در سامانه جامع آموزشینام و بارگذاری مدارک در جدول باال( اقدام به ثبت

از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه درج این گروه از داوطلبان نیز  ساعت حضور برای مصاحبهدرخصوص 

 شده توسط داوطلب )در فرم شماره یک( صورت خواهد گرفت.

 

 اصل شناسنامه -1

 اصل کارت ملی -2

 اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی کارشناسی با درج معدل دوره -3

 اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با درج معدل دوره و تاریخ  فراغت از تحصیل  -4

 اصل فیش بانکی -5

 است. الزامی علمی مصاحبه روز در ذیل، مدارک اصل داشتن همراه



 یکاصل فرم تکمیل شده شماره  -6

 نامه زبان انگلیسیاصل گواهی -7

 1399متمرکز دوره دکتری سال اصل کارنامه آزمون نیمه -8

شی آزمای -قطعی و یا رسمی -ان رسمیاصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربی -9

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اصل نامه موافقت دانشگاه محل خدمت

های نامهها، گواهینامه دوره کارشناسی ارشد، مقاالت، کتاباصل مدارک و مستندات علمی)چکیده پایان  -10

 ها و ...(اختراعات، شرکت در جشنواره

 

 

 

 

 

 

 

 قموشی، خیابان شهید خیابان همت، پل به نرسیده اصفهانی، شهید اشرفی : تهران، بلوارفرهنگ و علم دانشگاه نشانی* 

 بهار، )ورود از درب شمالی دانشگاه(

: بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، باالتر از های نوین پزشکی رویان )شهید رعیت(نشانی دانشکده علوم وفناوری** 

 ،، ساختمان تحصیالت تکمیلی شهید رعیت367میدان بنی هاشم، جنب بانک خون بند ناف پژوهشگاه رویان، پالک 

 طبقه سوم

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه علم و فرهنگ

01/07/1399 

 توجه:
های بهداشتی الزامی است. در زمان مصاحبه علمی، همراه داشتن ماسک و دستکش و رعایت کامل پروتکل -1

موجب  داوطلبان،هر یک از از سوی  ،عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در طول برگزاری آزمون

 .شودمی جلسه مصاحبهاز حضور یا ادامه حضور در  ویمحرومیت 

 زمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.نتیجه قطعی قبولی توسط سا -2


