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 دانشگاه محقق اردبیلی 9317( سال استعدادهای درخشان)
============================================================================================ 

 (در این زمینه نیس مراجعه شود اصلی مندرج در آگهی فراخوانی عیه)به اطال   برای انجام مصاحبه: مدارك مورد نیاز
از تواهی  یک سری کپیٍ  اصلالزم است داٍطلثاى،  اردتیلی در فراخَاى ارسال هدارک تِ آى اضارُ ضدُ است، هحقق ی ادارُ استعدادّای درخطاى داًطگاُعالٍُ تر هدارکی کِ در اطالعیِ -1

ّای کسة ّای ثثت اختراع، گَاّیّای تألیف ٍ ترجوِ ضدُ، گَاّیّا، کتابّا، سویٌارّا، ّوایصّای پصٍّطی، هقاالت هجالت، کٌفراًسَد اعن طرحّای پصٍّطی خهستٌدات فعالیت

 ّای هعتثر زتاى ّا ٍ کسة هقام در الوپیادّا ٍ هساتقات علوی هعتثر ٍ .....(، گَاّی قثَلی در آزهَىرتثِ در جطٌَارُ

 ي یه وپي اس آن ي در صًرت امىان ریش ومزات. شىاسي ارشذ )فًق ليساوس(اصل مذرن وار -2

شًوذ )اصل گًاَي تأیيذ شذٌ تًسط داوشگاٌ یا مؤسسٍ آمًسش عالي  التحصيل مي فارغ 31/6/66ارشذ بًدٌ ي حذاوثز تا تاریخ  شذگاوي وٍ داوشجًي سال آخز ديرٌ وارشىاسي  معزفي :تبصزٌ

 باشذ.( یىسان در تماضا وامٍ ارسالي اعالمي معذل با بایذ آن در ج)معذل مىذر محل اخذ مذرن(.

 ي یه وپي اس آن ي در صًرت امىان ریش ومزات. اصل مذرن وارشىاسي )ليساوس( -3

 بایست اصل مذرن وارداوي را ويش ارائٍ ومایىذ.  مي ،ستٍباشىذ عاليٌ بز اصل مذرن وارشىاسي واپيً وارشىاسي واپيًستٍ مي يالتحصيل ديرٌ آوذستٍ اس معزفي شذگاوي وٍ فارغ :1ي تبصزٌ         

 يباشىذ، السم است اصل گًاَي تأیيذ شذٌ تًسط داوشگاٌ یا مؤسسٍ فًق ومي 2ي  1مىذرج در بىذَاي   اصل مذرن یا مذارن يشذگاوي وٍ بٍ دالئلي لادر بٍ ارائٍ  معزفي: 2يتبصزٌ         

 باشذ.( یىسان در تماضا وامٍ ارسالي اعالمي معذل با بایذ آن در )معذل مىذرج .زاٌ داشتٍ باشىذآمًسش عالي محل اخذ مذرن را بٍ َم

  (اي معزفي شذٌ با مشخصات اطالعات ارسالي. بزاي تطبيك مشخصات شىاسىامٍ) ي یه وپي اس آن اصل شىاسىامٍ ي یا وارت ملي -4

ی هرتَطِ تحَیل دٌّد. در تِ دفتر رییس داًطکدُ ،ّای آىلیست کاهل ٍ هرتة ضدُتِ ّوراُ  ّا ٍ هؤسسات آهَزش عالی راتواهی سَاتق آهَزضی در داًطگاُ  -5

 هقطع کارضٌاسی ارضد خَد را ًیس تِ ّوراُ داضتِ تاضٌد. یًاهِپایاىضوي، الزم است داٍطلثاى هحترم ٌّگام هصاحثِ، 

 ٍاقع در ضْر اردتیل( ٍ هطاتق لیست اساهی هٌدرج در جدٍل زیرخَاّد تَد. ّا، سایت اصلی داًطگاُ )ی رضتِی هتقاضیاى کلیِهحل اًجام هصاحثِ -6

 هراجعِ ًوایٌد. ی هرتَطِ، تِ دفتر رییس داًطکدُهتقاضیاى هحترم ٌّگام هراجعِ تِ داًطکدُ -7

 صثح رٍزّای تعییي ضدُ در جدٍل زیر:  8ساعت هراجعِ:  -8

 045-31505313داخلي  045  -  33512031 – 6تلفه :   –گاٌ محمك اردبيلي داوش –اوتُاي خيابان داوشگاٌ  –اردبيل  آدرس داوشگاٌ: 

                



 هحقق اردتیلی ُ گاداًط اساهی دعَت ضدگاى تِ هصاحثِ دکتری
 زهاى ٍ هحل هصاحثِ رضتِ هَرد تقاضا دکتری هتقاضی  خاًَادگی ًامٍ  ًام  ردیف

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌی ٍ هٌْدسی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ساصُ هشین صاسع آلبالؽ 1

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌی ٍ هٌْدسی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ساصُ شادی سلیوی همذم 2

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌی ٍ هٌْدسی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  تثدیل اًرشی صٌن طاحًَِ 3

 داًطکدُ فٌی ٍ هٌْدسیصثح دفتر رئیس  8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ساصُ آسصٍ غشیبی اصل 4

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  حششُ شٌاسی کشاٍسصی شادی هجذ هشًی 5

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  اصالح ٍ بیَتکٌَلَطی گیاّاى باغی کشین فشهاى پَس کاللك 6

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ذسی هشتغػلَم ٍ هٌْ آصاد کاکِ هوی 7

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  آگشٍتکٌَلَطی سیذُ هشین هظفشی 8

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  تغزیِ دام الٌاص غفاسی چٌزاًك 9

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ػلَم ٍ هٌْذسی هشتغ اسذی ػلی بٌِ سیهشین  10

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  اصالح ٍ بیَتکٌَلَطی گیاّاى باغباًی ػاطفِ هشاسی ًصیش کٌذی 11

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ػلَم ٍ هٌْذسی هشتغ سحش صوذی خاًماُ 12

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  ػلَم ٍ هٌْذسی هشتغ اسذ صادق پَس 13

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  اًشطی ّای تجذیذ پزیش فشٍؽ کیْاًی ًسب 14

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  بیَتکٌَلَطی گیاّی ْسا صاسػیه 15



 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  بیَتکٌَلَطی دس کشاٍسصی کبشی حسٌپَس سیحاًی 16

 ر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزیصثح دفت 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  فیضیَلَطی گیاّاى صساػی هْذی افشٍص 17

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ فٌاٍری کطاٍرزی 8ساعت  8/5/97دٍضٌثِ  بیَتکٌَلَطی صّشا جَدی لاسن کٌذی 18

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی شْشی هیالد حسٌؼلی صادُ 19

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ اهِ سیضی شْشیجغشافیا ٍ بشً الٌاص ّادی 20

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ بشًاهِ سیضی هسکي هشین جاهی اٍدٍلَ 21

 علَم اًساًی صثح دفتر رئیس داًطکدُ 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی شْشی سضا ّاشوی هؼصَم آباد 22

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی شْشی الْام ّادی 23

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی شْشی هٌیش شیشصادگشجاى  24

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ بشًاهِ سیضی شْشی ساسُ سٍدباسی 25

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ بشًاهِ سیضی شْشی هْذی ّشیسچیاى 26

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ دٍسُ اسالهی هشین هستؼلی صادُ 27

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ تاسیخی صوذ پشٍیي 28

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم اًساًی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ پیش اص تاسیخ ّذی فذائی 29

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ دلٌیا شیخ اسوؼیلی 30

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ آرس پشٍاًِ 31

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ سیذ ٍحیذ تَالئی صٍاسُ 32

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ سٍاًشٌاسی هْسا هسلواى 33



 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هذیشیت آهَصشی یي غشیب صادُساه 34

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ سٍاًشٌاسی ػوَهی حویذسضا صوذی فشد 35

 ًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسیصثح دفتر رئیس دا 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ آسصٍ هجشد 36

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ سٍاًشٌاسی ساضیِ پان 37

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ ًادس اػیادی هغاًلَ 38

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ ساسا اسذی شیشِ گشاى 39

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ طیبِ خسشٍی ػلیا 40

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ سٍاًشٌاسی هائذُ حیذسی 41

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هذیشیت آهَصشی ِ ػلی صادُهؼصَه 42

 صثح دفتر رئیس داًطکدُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 8ساعت  8/5/97 دٍضٌثِ هشاٍسُ ًذا هْش اًذیش 43

                          

 

 گروه استعدادهای درخشان   

 دانشگاه صیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و تح


