
 دانشکده علوم انسانی 8931قابل توجه داوطلبان گرامی مصاحبه آزمون دکتری 

ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري، به اطالع مي رساند مصاحبه آزمون رشته 

در سالن شوراي دانشكده علوم انساني، واقع در مطابق جدول ذيل در زمان هاي مشخص شده هاي مختلف 

ويت تكميل طبقه دوم دانشكده برگزار مي گردد و ترتيب اخذ مصاحبه از شركت كنندگان براساس اول

مدارك خواهد بود. پذيرفته شدگان با به همراه داشتن" كليه مدارك الزم  "   به كارشناس مقطع دكتري 

.خانم رشيدي مراجعه نمايند  

 تاريخ مصاحبه دوره كد دانشگاه نام رشته كد محل نام رشته

 تير 61 روزانه               1062 زبان وادبيات فارسي                                                               1005 زبان وادبيات فارسي                                                              

 تير 61 نوبت دوم             1062 زبان وادبيات فارسي                                                               1058 زبان وادبيات فارسي                                                              

 تير 4 روزانه               1062 تاريخ انقالب اسالمي                                                                 1471 تاريخ ايران بعدازاسالم                                                   -تاريخ 

 تير 4 نوبت دوم             1062 تاريخ انقالب اسالمي                                                               1483 تاريخ ايران بعدازاسالم                                                   -تاريخ 

 خرداد 61 روزانه               1062 برنامه ريزي درسي                                                                 1719 برنامه ريزي درسي                                                                

 خرداد 61 نوبت دوم             1062 برنامه ريزي درسي                                                                 1732 برنامه ريزي درسي                                                                

 خرداد 62 روزانه               1062 مديريت اموزشي                                                                    1748 مديريت اموزشي                                                                   

 تير 6 روزانه               1062 حقوق خصوصي                                                                       1960 حقوق خصوصي                                                                      

 

 مدارک مورد نیاز:

 فيش ثبت نام
كارنامه مرحله اول 

 آزمون
 كپي شناسنامه كپي كارت ملي

فرم مشخصات 

(حتماً 1فردي)ش 

بصورت تايپ شده 

 باشد

فرم تعهد حضور 

 (2تمام وقت)ش 

فرم مخصوص 

دانشجويان سال 

آخر دوره ي 

كارشناسي 

 (3ارشد)ش

پايان نامه يا 

پروپوزال 

 كارشناسي ارشد

 ريزنمرات كارداني
ريزنمرات 

 كارشناسي

ريزنمرات 

 كارشناسي ارشد

مقطع گواهي 

 كارداني

گواهي مقطع 

 كارشناسي

گواهي مقطع 

 كارشناسي ارشد

گواهي استفاده از 

سهميه 

 (5مربيان)ش

گواهي استفاده از 

 سهميه ايثارگران

گواهي يا كارت 

مبين وضعيت 

 نظام وظيفه

 ISIمقاالت 
 -مقاالت علمي

 پژوهشي

 -مقاالت علمي

 ترويجي

 ،مقاالت كنفرانس

 كنگره و همايش

و طرح هاي ملي 

 تحقيقاتي

ترجمه يا تاليف 

 كتاب

رتبه در جشنواره 

 ها و المپيادها
  توصيه نامه مدرك زبان ثبت اختراع

 320 -02828283شماره تماس کارشناس تحصیالت تکمیلی: 

 

 تکمیلی دانشکده علوم انسانیمعاونت تحصیالت                                                                                                


