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  باسمه تعالی

شدگان آزمون  زمان مصاحبه و مدارك الزم معرفی يا هیاطالعطی علوم و صنایع غذایی  مؤسسه پژوهشیآموزش و تحصیالت تکمیلی  مدیریت
  اعالم کرد:به شرح زیر را  مؤسسهاین  ......دکتري سال 

  مدارك الزم:  

  ملی و کارتارائه اصل و رونوشت شناسنامه  -

  شده یسینو پشت 3×4سه قطعه عکس  -

  .التحصیلی دوره مربوط باشد رونوشت مدرك کارشناسی ارشد که حاوي معدل فارغو ارائه اصل  -

بایست  می شوند التحصیل می فارغ ............................بوده و حداکثر تا تاریخ  ارشد یکارشناسشدگانی که دانشجوي سال آخر دوره   معرفی - 1 تبصره
مطابق با فرم مندرج در صفحه ....... دفترچه راهنماي  را تحصیلی خذ مدركأتوسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل  دشدهییتأاصل گواهی 

  شرکت در آزمون مذکور تکمیل نموده و ارائه نمایند.
بایست اصل  باشند عالوه بر اصل مدرك کارشناسی ناپیوسته می التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می که فارغ یشدگان یمعرفدسته از  آن -2تبصره 

  مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند.
  .کارنامه سازمان سنجش که رتبه دانشجو در آن مشخص باشد -
  فرم مخصوص داوطلب شده لیتکمارائه پرینت   -

  (مطابق فرم مخصوص داوطلب) ..مقاله ، ثبت اختراع و .ارائه اصل و رونوشت تمامی مستندات پژوهشی اعم از  -

  النیالتحص فارغدوره کارشناسی ارشد در جلسه مصاحبه براي  نامه انیپاهمراه داشتن  لزوم -

  از اساتید دوران تحصیل مقطع کارشناسی ارشد نامه هیتوص -

تواند در مصاحبه شرکت نماید که از کلیه  استفاده از سهمیه مربیان در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته باشد در صورتی می ـ چنانچه داوطلبی با
 شده  ابالغو مراکز آموزش عالی کشور  ها دانشگاهنامه ادامه تحصیل مربیان که از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري به  شرایط و ضوابط آیین

  نامه از معاون آموزشی دانشگاه محل خدمت الزامی است. است برخوردار باشد در ضمن ارائه مدرك الزم مانند حکم کارگزینی، معرفی

د برابر ـ ارائه مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد براي آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان جزو چن
  اند. شدگان قرار گرفته معرفی

المللی درج شده است الزم است تصویر کارنامه آزمون  هاي ملی و بین شدگان که در لیست ارسالی براي آنان نمره در آزمون ـ آن دسته از معرفی
 ارائه نمایند. مؤسسهمربوط را به 

بانک ملی شعبه بلوار سجاد به نام  2172011701008شماره  ریال به حساب جاري ......................فیش بانکی و رونوشت به مبلغ  -
  علوم و صنایع غذایی مؤسسه پژوهشی
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علوم و صنایع غذایی را انتخاب  مؤسسه پژوهشی هاي رشتهکه کد  متمرکز نیمهمرحله دوم آزمون دکتري  شدگان معرفیبه اطالع آن دسته از 
 یرسان اطالع مؤسسهاز طریق پایگاه اینترنتی  ....................تاریخ جلسه مصاحبه پس از اعالم سازمان سنجش حداکثر تا تاریخ  رساند می، اند کرده

  خواهد شد.
  ......دکتري سال  شدگان یمعرف يها مصاحبه يبند زمانجدول 

  ساعت  تاریخ مصاحبه  کد رشته  گرایش  رشته
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