قابل توجه متقاضيان محتزم پذيزش در دوره دكتزي
مهندسي شيمي سال  97دانشگاه سمنان
ضوي عزض تبزيك ٍ آرسٍي هَفقيت بزاي دعَت شدگاى بِ هصاحبِ دکتزي ،ضزٍري است کِ هَارد سيز هدًظز
قزار گيزد:
 سهاى هصاحبِ رٍس ًَسدّن ٍ بيستن خزداد بز اساس ًام خاًَادگی بِ شزح سيز هی باشد:
 سهاى هزاجعِ بزاي حزٍف الف تا ص رٍس شٌبِ ًَسدّن خزداد سهاى هزاجعِ بزاي حزٍف ض تا ي رٍس يکشٌبِ بيستن خزداد چٌاًچِ اهکاى حضَر در رٍسّاي تعييي شدُ هيسز ًباشد ،سهاى بعدي هصاحبِ رٍس بيست ٍ ًْن خزداد
خَاّد بَد.
 هصاحبِ اس ساعت  9صبح اًجام خَاّد شد.
 داوطلبين محترم بايد هنگام مراجعه براي مصاحبه ،مدارك زير را به همراه داشته باشند :

 پزيٌت تکويل شدُ فزم شوارُ (1دريافت فزم اس ساهاًِ ) www.golestan.semnan.ac.ir












يك قغعِ عکس 4*3
اصل ٍ پزيٌت کليِ هدارک بارگذاري شدُ (آپلَد شدُ)(اس ساهاًِ ) www.golestan.semnan.ac.ir
کارًاهِ آسهَى ًيوِ هتوزکش دکتزاي  77بِ ّوزاُ جدٍل اٍلَيت رشتِ هحل
اصل ٍ کپی هدرک کارشٌاسی ارشد بِ ّوزاُ کارًاهِ ريش ًوزات
اصل ٍ کپی هدرک کارشٌاسی بِ ّوزاُ کارًاهِ ريش ًوزات( .آى دستِ اس هعزفی شدگاى کِ فارغ التحصيل دٍرُ
کارشٌاسی ًاپيَستِ هی باشٌد عالٍُ بز هدرک کارشٌاسی ًاپيَستِ هی بايست اصل هدرک کارداًی را ًيش ارائِ
ًوايٌد).
اصل شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی
هدرکی کِ ًشاى دٌّدُ ٍضعيت ًظام ٍظيفِ باشد (.با تَجِ بِ بٌد هقزرات ٍظيفِ عوَهی هٌدرج در بٌد سِ
دفتزچِ راٌّواي شزکت در آسهَى هذکَر بزاي بزادراى).
داٍعلبيي بايد پاياى ًاهِ کارشٌاسی ٍ کارشٌاسی ارشد خَد را ًيش در رٍس هصاحبِ ّوزاُ داشتِ باشٌد.
هدارک ٍ هستٌدات هزبَط بِ تواهی فعاليتْاي آهَسشی (تدريس) ،پژٍّشی ٍ اجزايی کِ در فزم درخَاست
پذيزش تَسظ داٍعلب اعالم شدُ است.
ارايِ تَصيِ ًاهِ ّاي علوی اس دٍ عضَ ّيأت علوی داًشگاُ(ّاي) هحل تحصيل کِ يکی اس آًْا بايد اس سَي

استاد راهنماي اصلي دوره كارشناسي ارشد هتقاضی صادر گزديدُ باشد ،ضزٍري است.

آدرس محل بزگزاري مصاحبه :سوٌاى -هيداى داًشگاُ -کيلَهتز سِ جادُ داهغاى -رٍبزٍي پارک سَکاى-
پزديس شوارُ يك داًشگاُ سوٌاى -داًشکدُ هٌْدسی شيویً ،فت ٍ گاس.
تلفي تحصيالت تکويلی داًشکدُ جْت تواس ٍ کسب اعالعات بيشتز323-33533733ٍ323-33533736:
پست الکتزًٍيکی داًشکدُChe-p@semnan.ac.ir :

