
 
 

 اطالعیه   

 هندسی نساجیمدانشکده  1041دکتری  مصاحبه به نشدگا تعودقابل توجه 
 

 انشکده تحویل نمایید.دروز مصاحبه به دفتر تحصیالت تکمیلی  تامدارک ذیل را  ،ندادهنمو منا ثبت 1401 لسا يکترد نموآز سامانه در که ،میاگر نطلباداو    
 
  : زنیارد مو ارکمد   
 

  (توصیه نامه )فرم پیوستدوسري 

 )فرم انتخاب استادراهنما )فرم پیوست 

 تتوضیحا شتندا رتصو در( تتوضیحا صفحه و شناسنامه اول صفحه تصویر( 

 ملی رتکا تصویر 

  1401 لسا يکترد متمرکز نیمه نموآز دوم و اول مرحله نامهرکا تصویر 

 وريفنا و تتحقیقا م،علو وزارت مایشیآز سمیر یا و قطعی سمیر نمربیا سهمیه یطاشر حائز نطلباداو ايبر گزینیرکا حکم تصویر 

  مقطع دو هر اتنمر یزر و)نشنامهدا ت،تحصیال موقت هینامهاگو ،ظیفهو منظا نامه معرفی(شدار شناسیرکا و شناسیرکا رکمد تصویر 

  و بکتا اع،خترا ثبت ،مقاله( هشیوپژ يهاوردستاد اتمستند و ارکمد (... 

 

 شناسیناپیوستهرکا رکمد صلا بر وهعال میباشند شناسیناپیوستهرکا دوره لتحصیلا رغفا که نطلباداو از ستهآند 1): هبصرت

 .ئه نمایندارا نیز را نیرداکا رکمد صلا میبایست

 

 رغفا ايحرفه يکترد یا و شدارشناسیرکا مقاطع در 1401/06/31 یخرتا تا کثراحد که خرآ لسا ننشجویادا از ستهآند 2):هبصرت

 یخرتا تا هندراگذ يحدهاوا لمعد به طمربو تحصیل محل هنشگادا توسط هشد تأیید هیاگو صلا میبایست ،شد هنداخو لتحصیلا

 .نمایند ئهارا و شتهدا اههمر را 1400/11/30

 

 تهیا رموا و بجذ مرکز يسو از درهصا يمعرفینامه ستا زمال ن،مربیا سهمیه از دهستفاا متقاضی سالمیا آزاد هنشگادا نمربیا 3): هبصرت

 .نمایند اريگذربا را هنشگادا ینا علمی

 

ن ماز در تطبیق ایبر را شدارشناسی رکا و شناسیرکا، ملی رتکا، شناسنامه اركصل مدا ستا کرذ به زمال

  .شتهباشیددا دخو اههمر مصاحبه
 

 و طلبداو شپذیر یندآفر از مرحله هر در تیکهرصو در .میباشد طلبداو هعهد به مصاحبه سامانه در هشد اريگذربا ارکمد صحت 

 نیناقو مطابق با دارد، تمغایر قعیوا تطالعاا با مصاحبه سامانه در هشد ئهارا ارکمد که ددگر مشخص هنشگادا در نشجودا قبولی از پس حتی

 .ددمیگر لغو طلبش داوپذیر و شد هداخو ردبرخو

 
 

 دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی نساجی


