داوطلب محترم
با سالم و احترام ،ضمن عرض تبريك قبولي شما در مرحلهي اول آزمون دكتري دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان ،به استحضار
مي رساند پذيرش نهايي شما در دانشكده منوط به ارزيابي مثبت نسبت به مصاحبه شفاهي ،پذيرش يكي از اساتيد اين دانشكده و تاييد شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده است.
همچنين خواهشمند است ضمن بارگذاري مدارک مربوطه از طريق سامانه گلستان و در دست داشتن گواهي بارگذاري مدارک ،نسبت به
همراه داشتن كپي مدارک زير و ارائه آن (با توجه به تذكر پائين اين صفحه) در صورت لزوم در روز مصاحبه اقدام نماييد.

تغ
توهج :اتکید مینماید رماجعین رگامی جهت حصول اطمینان از عدم ییرات احتمالی رد زمان مصاحبه اطالعیهاه ی عدد ی اا حتما مااعهه مرمان د.
تاريخ مصاحبه:
كد رشته

نام رشته امتحاني

امتحاني

گرایش

نام شهر رشته

دوره

محل

تاریخ مصاحبه

2339

مهندسي پليمر-پليمر

مهندسي پليمر*فراورش

اصفهان

روزانه

 12خرداد

2339

مهندسي پليمر-پليمر

مهندسي پليمر*فراورش

اصفهان

نوبت دوم

 12خرداد

2372

مهندسي سيستم هاي انرژي

مهندسي سيستم هاي انرژي *انرژي

اصفهان

بورس اعزام خارج

 13خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي *سينتيك وكاتاليست

اصفهان

بورس اعزام خارج

 21و  22خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

اصفهان

روزانه

 21و  22خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

اصفهان

نوبت دوم

 21و  22خرداد

مکان و زمان مصاحبه  :ساعت  8صبح در محل سالن سمينار دانشكده مهندسي شيمي

مدارك :
 .1رزومه شخصي ( لطفاً صفحه اول حاوي عكس باشد)
 .2كپي كارنامه تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد
 .3خالصه پايان نامه كارشناسي ارشد و پروژه كارشناسي (حداكثر در يك صفحه)
 .4كپي مدرک نشان دهنده رتبه هاي اول تا سوم در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد (نشان دهنده رتبه و تعداد گروه دانشجويان
كه رتبه بندي در آن انجام گرفته است)
 .5كپي صفحه اول پايان نامه كارشناسي ارشد
 .6كپي صفحه اول تمامي مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
 .7كپي روي جلد كتب منتشر شده و كپي صفحات اصلي مستندات مربوط به جوايز و افتخارات علمي
 .8كارنامه سازمان سنجش مربوط به آزمون دكترا
 .9دو معرفي نامه علمي (استاد راهنما و يك مرجع ديگر)
تذكر  :خواهشمند است هر بخش از مدارک باال در يك كاور پالستيكي مجزا و مجموعه مدارک در يك كالسور به ترتيب فوق منظم و در
زمان مصاحبه در صورت درخواست ،ارائه گردد .در صورت نياز به اصل مدارک از طرف دانشكده به شما اطالع داده ميشود.

