
 ه تعالی و له الحمد باسم 

 1401مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی سال   2  اطالعیه شماره

ن( در  اسنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلب)در راستای اجرای مصاحبه علمی    ،ضمن آرزوی موفقیت 
 رساند:به اطالع داوطلبان می   زیردانشگاه میبد، موارد 

 : نام نحوه ثبت -1

دارا )آزمون  ی  داوطلبان  اول  مرحله  نصاب  مح  ،متمرکز(حد  کدرشته  کارنامه  می ل مطابق  انتخابی  تاریخ  های  از  توانند 
نام برای مرحله  به ثبت   نسبت   ،س زیربه آدر نام  ل ثبت پرتابه    ا مراجعهب  اصلی،  مصاحبه  موعدروز پیش از    3  تا  04/03/1401
 : و بارگذاری مدارک اقدام نمایند دوم

https://b2n.ir/f43327 

 

 نام:  مدارک مورد نیاز برای ثبت 

 JPg یا Pdf فرمت  با  آموزشی  و پژوهشی  سوابق  فردی،  مشخصات پیوست( شامل به (  1 تکمیل فرم شماره  ( 1

 jpg   یا  Pdf فرمت  با شناسنامه دوم و  اول صفحات تصویر ( 2

برگ آماده به خدمت   ای  مئدا ت یکارت معاف  ایخدمت    ان ی)کارت پا  ان یمخصوص آقا  فهیمدرک نظام وظ   ریتصو ( 3
 JPg یا Pdfفرمت  با  ارشد( ی سال آخر کارشناس ان یدانشجو  یبرا لیاشتغال به تحص ی گواه ای بت یبدون غ

 jpgیا     Pdfفرمت  با ارشد کارشناسی  کارشناسی و مدارک  تصویر ( 4

 تبصره:  

ای  حرفه  دکتری  یا  و  ارشد کارشناسی  مقاطع  در 31/06/1401 تاریخ  تا  حداکثر  که  آخر سال  دانشجویان  از  دسته  آن 
 واحدهای معدل به  مربوط  تحصیل، محل  دانشگاه توسط شده تایید گواهی  اصل بایست می  شد، خواهند لتحصیلافارغ 

 .نمایند ارائه  را 30/11/1400تاریخ   گذرانده تا

پژوهش   نیترعنوان مهم  داوران، به  ی جهت بررس   pdfو    wordصورت    ارشد دانشجو به  ی کارشناس  نامه  ان یپا  لیفا ( 5
 ی الزام   ،نامهان یپا  یهشنهادیارائه فرم پ  ،اندخود دفاع ننموده   نامهان یکه از پا  ی داوطلبان  ی برا.  است   ازین  مورد   داوطلب،

 است.

که از مقاله    ی . در صورتگرددی  اف مقاله بارگذار  ی د  ی پ  ل یلطفا فا) شده در مجالت    رفته یپذ  ایمقاالت چاپ شده   ( 6
 . (گردد یبارگذار زیمقاله ن ی قطع  رش یمقاله، نامه پذ ل یاست، عالوه بر فا دهیگرفته و هنوز به چاپ نرس  رش یپذ

https://b2n.ir/f43327


 .آزمایشی  رسمی  یا قطعی  رسمی  مربیان  سهمیه  شرایط  حائز داوطلبان  برای  کارگزینی  حکم تصویر ( 7

 .کنندی استفاده م  هیسهم نیکه از ا ی داوطلبان یبرا  ثارگران یا ه یمدارک سهم ریتصو ( 8

به همراه داشتن مدارک شناسایی )کارت ملی یا شناسنامه( و همچنین اصل سوابق آموزشی و پژوهشی در روز مصاحبه،    -
     الزامی است.

ای از پذیرش یا تحصیل،  در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله   -
 ادامه تحصیل وی جلوگیری و پیگیری قانونی به عمل خواهد آمد. از 

   نام: هزینه ثبت -2

یا  کی  )الکترونی   گواهی پرداخت محترم  وطلبان  داالزم است  که    باشدی هزار تومان م   120مصاحبه،    نام مرحلههزینه ثبت 
 .را در پورتال وارد کنند  کاغذی(

)مختص    باشدی م   نهی هز  ک یمصاحبه انتخاب نماید، فقط ملزم به پرداخت    یرا برا  شیمجاز باشد دو گرا  ی * چنانچه داوطلب
 البالغه(.رشته علوم قرآن و نهج ان یدانشجو

 سازمان سنجش آموزش کشور، الزامی است.   2و   1احراز کلیه شرایط مندرج در دفترچه شماره  -

یه  - 3 یر می  1401مقطع دکتری  نوبت دوم )شبانه( جدول شهر  باشد:  به شرح ز

 متغیر هر واحد رسالههزینه 

یال(  )ر

 متغیر هر واحدهزینه 

یال(  )ر

 ثابت هزینه 

یال(  )ر

20.592.647 827.10.234  51.207.200 

 

یر به صورت حضوری خواهد بود:  برنامه زمانی مصاحبه علمیبار دیگر به عرض می رساند *  طبق جدول ز

 زمان مصاحبه  رشته

 1401خرداد ماه  20و  19 حقوق خصوصی 

 1401خرداد ماه  27و  26 حقوق جزا و جرم شناسی

 علوم قرآن و حدیث 

 نهج البالغه و معارف علوی

 1401تیرماه  4

 نکات مهم:  



های حقوق خصوصی و حقوق جزا در  خردادماه به عنوان زمان مصاحبه جایگزین داوطلبان جامانده رشته   28الف( روز  
 نظر گرفته شده است.

نهج البالغه  و همچنین   ث ی علوم قرآن و حدهای  تیرماه به عنوان زمان مصاحبه جایگزین داوطلبان جامانده رشته   5ب( روز  
 ی در نظر گرفته شده است.معارف علوو 

الزم به ذکر است مقصود از متقاضی جامانده، داوطلبی است که مدارک الزم را برای مصاحبه در زمان مقرر به دانشگاه    -  
زمانی مصاحبه دانشگاه میبد با دانشگاهی دیگر نتوانسته در موعد  همچون هم   به دلیل موجهی میبد ارسال نموده است، اما  

 در مصاحبه شرکت نماید. مقرر  

های یادشده، به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش تلقی  ج( عدم حضور در جلسه مصاحبه تخصصی در تاریخ 
 شود.  می 

   رسد.در اطالعیه بعدی ـ که پیامک نیز خواهد شد ـ به سمع و نظر داوطلبان می  بندی دقیق مصاحبهد( زمان

(،  10)%  یبر اساس سوابق آموزش   جیداوطلبان، نتا  یو پژوهش  یسوابق آموزش   یبررس پس از انجام مصاحبه و    -
  ، ن اساسیبر ا  ییجه نهای( به سازمان سنجش اعالم خواهد شد و نت% 30( و نمره مصاحبه )% 10)  ی سوابق پژوهش

 .شودیتوسط سازمان سنجش منتشر م

تماس   برزگرسرکار خانم    01803533212تنها با شماره تلفن    ، در ساعات اداریابهام  ا یدر صورت وجود سوال    -
 .دییحاصل نما

 بد یدانشگاه م یلیتکم التیتحص تی ریمد

 


