
 

 بسمه تعالي

  1398 - 1397دوره دكتري سالمصاحبه   ان محترمداوطلبمدارك  مورد نياز 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 (.كارشناسي ارشد)  ريز نمراتكارشناسي ارشد) در صورت فارغ التحصيلي ( و  پايان نامهكارشناسي ارشد ،  مدرك و كپي اصل -1

 فارغ التحصيل مي شوند ) اصل گواهي تأئيد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  31/6/97معرفي شدگاني كه دانشجوي سال آخردوره كارشناسي ارشد بوده و حداكثر تا تاريخ  : 1تبصره

 ( . كارشناسي)  ريز نمراتكارشناسي و  مدرك و كپي  اصل -2

 را نيز ارائه نمايند. اصل مدرك كاردانيمي باشند عالوه براصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي بايست  كارشناسي ناپيوستهل دوره آندسته از معرفي شدگاني كه فارغ التحصي :2تبصره

انشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ توسط د  اصل گواهي تأئيد شدهفوق نمي باشند ، الزم است  2و  1مندرج در بندهاي  اصل مدرك يا مداركمعرفي شدگاني كه به دالئلي قادر به ارائه  :3تبصره

 مدرك را به همراه داشته باشند.

 سازمان  براي تطبيق مشخصات شناسنامه اي معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي  كارت مليو يا  شناسنامه و كپي اصل -3

 سهميه مربيانتابعه وزارت علوم كه از امتياز  رسمي قطعي يا رسمي آزمايشيموسسه براي شركت عضو هيئت علمي  و اصل حکم كارگزيني  ,  موافقت باالترين مقام مسئولارائه اصل نامه  -4

 درآزمون استفاده مي نمايند .

 (1بصورت تايپ شده ) لينك فرم شماره  1 تكميل فرم شماره -5

 تحقيقاتي و فعاليت هاي پژوهشي سوابق  -6

 (TOLIMO – MSRT– IELTS –TOFELوزارت علوم )آزمونهاي معتبردردر صورت داشتن (  (انگليسينمره زبان گواهي قبولي  -7

 سازمان سنجش آموزش كشور1397سال (  و انتخاب رشته ) مرحله اولسنجش علمي  پرينت كارنامه قبولي آزمون -8

يک ميليون ريال )يکصدهزارتومان ( بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه نزد بانك ملي به مبلغ   00101601000000085با كد شناسه  2177362604004به شماره حساب سيبا اصل فيش پرداختي   -9

ك فيش نه همان رشته مصاحبه مي شوند يتوجه: داوطلبين محترم كه در كد رشته هاي مختلف مصاحبه مي شوند بايستي فيش هاي جداگانه پرداخت نمايند اما اگر در دوره شبانه و روزا سيستان و بلوچستان.

 پرداختي كفايت مي نمايد.

 


