بسمه تعالی
اطالعیه شماره  2در خصوص زمان ،مکان و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون دکتری فیزیک و شیمی سال 89

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای معرفی شدگان مصاحبه دکتری به اطالع میرساند کلیه داوطلبان مجاز به شرکت در مرحله دوم آزمون
دکتری سال  89باید پس از انجام ثبت نام الکترونیکی در سامانه گلستان و دریافت گواهی ثبت نام غیرحضوری ،جهت تشکیل پرونده فیزیکی
و مصاحبه با در دست داشتن مدارک زیر و مطابق جدول زمانبندی به دانشکده مربوط مراجعه کنند.

** ارائه گواهی ثبتنام غیرحضوری ،اصل کارت ملی و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی که داوطلبان در هنگام ثبتنام الکترونیکی
در سامانه آزمون بارگزاری کردهاند در روز برگزاری جلسه مصاحبه و تشکیل پرونده ضروری است.
 فیزیک
نام رشته –گرایش

نجوم و اختر فیزیک

مکان برگزاری جلسه

زمان مراجعه 89/30/22

مصاحبه

براساس حروف الفبا

ساختمان  ۶طبقه

از الف تا ش (  8تا  2۲03:صبح)

(دانشکده فیزیک شیمی)
طبقه  ۲دفترگروه
ساختمان  ۶طبقه

ماده چگال

(دانشکده فیزیک شیمی)
طبقه  ۲دفترگروه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مصاحبه

 )2مقاالت متقاضی (مجله و همایش)

از ش تا ی ( 2303:تا  2103:بعدازظهر)  )۲پایاننامهی ارشد
)3مدرک زبان
 ۲ )4عدد توصیهنامه
از الف تا ش (  8تا  2۲03:صبح)

 )1دیگر گواهیها (جوایز ،اختراع ،کارگاه ،مهارت)... ،

از ش تا ی ( 2303:تا  2103:بعدازظهر) )۶لیست ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد

محل تحویل مدارک :ساختمان  ۶طبقه فیزیک و شیمی ،طبقه  2دفتر گروه فیزیک
شماره تماس993۸20۸۸ :

 شیمی
نام رشته –گرایش

شیمی -شیمی آلی

مکان برگزاری جلسه

زمان مراجعه 89/30/22

مصاحبه

براساس حروف الفبا

اتاق ۶28

از الف تا ش (  8تا  2۲03:صبح)

طبقه پنجم دانشکده

از ش تا ی ( 2303:تا  2103:بعدازظهر)

فیزیک و شیمی

شیمی -شیمی تجزیه

)2پایان نامه
)۲کلیه مستندات مربوط به کارهای علمی و پژوهشی
( شامل مقاالت ،کنفرانس ها ،کتاب و)...

اتاق ۶2۲

از الف تا ش (  8تا  2۲03:صبح)

 )3مدرک زبان

طبقه پنجم دانشکده

از ش تا ی ( 2303:تا  2103:بعدازظهر)

 )4توصیه نامه

فیزیک و شیمی

شیمی -شیمی معدنی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مصاحبه

 )1کلیه مدارک بارگزاری شده بر روی سایت

دفتر گروه شیمی

از الف تا ش (  8تا  2۲03:صبح)

طبقه پنجم دانشکده

از ش تا ی ( 2303:تا  2103:بعدازظهر)

فیزیک و شیمی

محل تحویل مدارک :دفتر گروه شیمی ،طبقه پنجم دانشکده فیزیک و شیمی
شماره تماس ،2۶23 :کارشناس  :خانم عبداهلل پور

 )۶لیست ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد

