
  بسمه تعالي

  ي دكتري آزمون دورهبراي مصاحبه بدون شدگان  دعوتقابل توجه 

  دانشگاه محقق اردبيلي 1396سال ) استعدادهاي درخشان(

  )در اين زمينه نيز مراجعه شود اصلي مندرج در آگهي فراخواني به اطالعيه(   :براي انجام مصاحبه مدارك مورد نياز

الزم است داوطلبان،  اردبيلي در فراخوان ارسال مدارك به آن اشاره شده است، محقق ي اداره استعدادهاي درخشان دانشگاهعالوه بر مداركي كه در اطالعيه -1

هاي تأليف و ها، كتابها، سمينارها، همايشهاي پژوهشي، مقاالت مجالت، كنفرانسهاي پژوهشي خود اعم طرحاز تمامي مستندات فعاليت يك سري كپيو  اصل

هاي ، گواهي قبولي در آزمون.....)ها و كسب مقام در المپيادها و مسابقات علمي معتبر و هاي كسب رتبه در جشنوارههاي ثبت اختراع، گواهيده، گواهيترجمه ش

 معتبر زبان 

  .و يك كپي از آن و در صورت امكان ريز نمرات )فوق ليسانس(اصل مدرك كارشناسي ارشد  - 2

اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي (شوند  التحصيل مي فارغ 31/6/96ارشد بوده و حداكثر تا تاريخ  شجوي سال آخر دوره كارشناسيشدگاني كه دان  معرفي :تبصره

  .)باشد يكسان در تقاضا نامه ارسالي اعالمي معدل با بايد آن در معدل مندرج( ).محل اخذ مدرك

  .كپي از آن و در صورت امكان ريز نمرات و يك )ليسانس(اصل مدرك كارشناسي  -٣

  . بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند مي ،باشند عالوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته كارشناسي ناپيوسته مي يالتحصيل دوره آندسته از معرفي شدگاني كه فارغ :1ي تبصره         

 يباشند، الزم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه فوق نمي 2و  1مندرج در بندهاي   اصل مدرك يا مدارك يالئلي قادر به ارائهشدگاني كه به د  معرفي: 2يتبصره         

  .)باشد يكسان در تقاضا نامه ارسالي اعالمي معدل با بايد آن در معدل مندرج( . ).آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند

   ).اي معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي براي تطبيق مشخصات شناسنامه( و يك كپي از آن صل شناسنامه و يا كارت مليا - 4

در . ي مربوطه تحويل دهندبه دفتر رييس دانشكده ،هاي آنليست كامل و مرتب شدهها و مؤسسات آموزش عالي را به همراه تمامي سوابق آموزشي در دانشگاه  - 5

 .مقطع كارشناسي ارشد خود را نيز به همراه داشته باشند ينامهپايانالزم است داوطلبان محترم هنگام مصاحبه، ضمن، 

 . جدول زيرخواهد بودليست اسامي مندرج در و مطابق ) واقع در شهر اردبيل(سايت اصلي دانشگاه  ،هاي رشتهي متقاضيان كليهمحل انجام مصاحبه -6

 .مراجعه نمايند ي مربوطه، به دفتر رييس دانشكدهراجعه به دانشكدهمتقاضيان محترم هنگام م -7

 : صبح روزهاي تعيين شده در جدول زير 9: ساعت مراجعه -8



  .باشددر صورت فقدان مدارك مذكور، انجام مصاحبه به هيچ وجه مقدور نمي :ي بسيار مهمنكته               

 31505302 - 5302داخلي  045  -  33512081 – 9:  تلفن  –دانشگاه محقق اردبيلي  –شگاه انتهاي خيابان دان –اردبيل  :آدرس دانشگاه -

مندرج  (يكي از شرايط زير  حداقل داشتنجزو مردودين به دليل عدم  ند،و براي مصاحبه دعوت نشده ا ستدرج نشده ا زير اسامي متقاضياني كه در ليست جدول-

 .بوده است) ي در سايت اصلي اينترنتي دانشگاه محقق اردبيليدر متن اطالعيه اصلي و اصالحيه الصاق

 براي پذيرش در دوره دكتراي )هم گرايش بودن(گرايش مورد تقاضا –گرايش مقطع فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد با رشته  -رشته عنوان داشتن مغايرت عدم  •

 )خودگردان( المللي بين پرديس و انتفاعي غير-غيردولتي اسالمي، آزاد هاي دانشگاهه بودن از آموخت دانشعدم   •

  ).باشد شده سپري سال 2 از بيش التحصيلي فارغ از نبايد() 31/3/93( روز قبل از ارشد آموختگي  از دوره كارشناسي عدم  دانش •

 .با دانشگاههاش كشور سازمان سنجش آموزارتباطي  در سايت و پورتال كل بعد از محاسبه همترازي معدل 16كارشناسي زير  كل نداشتن معدل •

 )همراه بودن فيش با مداركي ارسالي( ريال براي حق ثبت نام تا تاريخ ارسال مدارك 000/130/1واريزي فيش  •

 پژوهشي علميمندرج در مجالت  مقاالتداشتن  -1-1: 1رديف آگهي 1جدول( پژوهشي امتيازات بخش 1 شماره رديف از امتياز 7 حداقل الزامي بودن كسب •

 و ها جشنواره در رتبه كسب - 3- 1 ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان تائيد مورد اختراع ثبت گواهيداشتن  -2-1 ،مرتبط با پايان نامه خارجي و داخلي

 ).معتبر علمي مسابقات در مقام

  .اعالم مي گردد محقق اردبيلي طبق جدول زيره گادانش بدين وسيله اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دكتري                                           
  زمان و محل مصاحبه  رشته مورد تقاضا دكتري  متقاضي  خانوادگي نام و نام   رديف

 صبح دفتر رئيس دانشكده فني و مهندسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   زلزله- مهندسي عمران   سيد يادگار هوشيار  1

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم پايه 9ساعت  1/5/96يكشنبه  زيست شناسي فيزيولوژي گياهي  پريسا نصراللهي  2

 صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   علوم و مهندسي مرتع   آزاد كاكه ممي  3

 صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   علوم و مهندسي مرتع   بهمن مرادي  4

 صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مرتع علوم و مهندسي   مريم مواليي  5

 صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشينهاي كشاورزي  احمد جهان بخشي  6

  صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ت ساع 1/5/96يكشنبه   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت  فريبا علي محمدي سراب  7

  صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مهندسي مكانيك بيوسيستم انرژي هاي تجديدپذير  سيد حسن حسيني  8

 صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   ژنتيك و به نژادي گياهي  الناز رمزي  9

  صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   م علف هاي هرزعلو  سيده آسيه خاتمي  10



  صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   علوم و تكنولوژي بذر  فاطمه محمودي  11

  صبح دفتر رئيس دانشكده كشاورزي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   زراعت  مقصود ضياچهره  12

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   باستان شناسي دوران اسالمي  مريم مستعلي زاده  13

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   باستان شناسي دوران تاريخي  صمد پروين  14

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  زهرا افضلي گروه  15

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  منير شيرزاد گرجان  16

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  وحيد پاسبان عيسي لو  17

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  سپيده نوري  18

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  ابراهيمي خديجه  19

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   اقليم شناسي -آب و هوا شناسي  وحيد صفريان زنگير  20

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   اقليم شناسي -آب و هوا شناسي  فاطمه تقوي نيا  21

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم انساني 9ساعت  1/5/96يكشنبه   اقليم شناسي -آب و هوا شناسي  منير شيرزاد گرجان  22

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مديريت آموزشي  ليلي شريفي  23

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مديريت آموزشي  تيذكيه رحم  24

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مديريت آموزشي  عارف شايگان مهر  25

 نشكده علوم تربيتي و روانشناسيصبح دفتر رئيس دا 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مديريت آموزشي  رامين غريب زاده  26

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مشاوره  نسيم محمدي  27

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مشاوره  كاظم خزان  28

 ر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسيصبح دفت 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مشاوره  آرزو مجرد  29

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مشاوره  داود فتحي  30

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   مشاوره  جهان سادات اسدي بيجائيه  31

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96نبه يكش  روانشناسي  راضيه پاك  32

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   روانشناسي  محمد شادبافي  33

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   روانشناسي  ياسر حبيبي  34

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   روانشناسي  نا طاهري فرد پيله رودمي  35

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   روانشناسي  ليال ملكي  36

 س دانشكده علوم تربيتي و روانشناسيصبح دفتر رئي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   روانشناسي  الميرا ميرزايي نهر  37



 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   قلب و عروق و تنفس- فيزيولوژي ورزشي  يوسف صابري بنائم  38

 تربيتي و روانشناسي صبح دفتر رئيس دانشكده علوم 9ساعت  1/5/96يكشنبه   قلب و عروق و تنفس- فيزيولوژي ورزشي  رحمت علي جعفري  39

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   قلب و عروق و تنفس- فيزيولوژي ورزشي  سيده شيوا دادوند  40

 روانشناسيصبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و  9ساعت  1/5/96يكشنبه   قلب و عروق و تنفس- فيزيولوژي ورزشي  فرانك بالغي اينالو  41

 صبح دفتر رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 9ساعت  1/5/96يكشنبه   قلب و عروق و تنفس- فيزيولوژي ورزشي  رقيه قلي زاده  42

 دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه    استعدادهاي درخشاناستعدادهاي درخشاناستعدادهاي درخشاناستعدادهاي درخشان    دفتردفتردفتردفتر          

        


