داوطلب محترم
با سالم و احترام ،ضمن عرض تبريك قبولي شما در مرحله ي 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.
لذا به منظور تكميل فرايند مصاحبه ،خواهشمند است کلیه داوطلبان ضمن بارگذاري مدارک مربوطه از طريق سامانه
گلستان نسبت به تهيه كپي مدارک زير و ارائه آن در صورت لزوم در روز مصاحبه اقدام نماييد.
داوطلبان رشته مهندسی پلیمر حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ  69/3/4و همچنين داوطلبان رشته های
مهندسی نفت و مهندسی شیمی حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  69/3/9نسبت به بارگذاري و اعالم آمادگي
جهت حضور در مصاحبه اقدام نمايند.
زمان تقريبي مراجعه افراد (رشته هاي مهندسي نفت و مهندسي شيمي) در اطالعيه هاي بعدي به شرح ذيل اطالع رساني خواهد
شد:
اطالعيه شماره  2روز يكشنبه مورخ 69/3/7مربوط به رشته مهندسي نفت
اطالعيه شماره  3روز سه شنبه مورخ 69/3/6مربوط به رشته مهندسي شيمي
تاريخ مصاحبه:
كد رشته

تاريخ

نام رشته امتحاني

نام رشته*گرايش

دوره

2339

مهندسي پليمر-پليمر

مهندسي پليمر*فراورش

روزانه

 6خرداد

2339

مهندسي پليمر-پليمر

مهندسي پليمر*فراورش

نوبت دوم

 6خرداد

2352

مهندسي نفت

مهندسي نفت

بورس اعزام خارج

 8خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

بورس اعزام خارج

 31خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

بورس اعزام خارج

 31خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

روزانه

 31خرداد

2360

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

نوبت دوم

 31خرداد

امتحاني

مکان مصاحبه  :دانشكده مهندسي شيمي
با تشکر
تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
69/3/2

مصاحبه

مدارك موررد نیاز برای حضور در مصاحبه :
 -1رزومه شخصي ،شامل اطالعات سوابق آموزشي و پژوهشي ( لطفاً صفحه اول حاوي عكس باشد).
 -2كپي كارنامه تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
 -3خالصه پايان نامه كارشناسي ارشد ( حداكثر در يك صفحه ) و پروژه كارشناسي.
 -4كپي مدرک نشان دهنده رتبه جهت دانشجويان برتر 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 تمامي مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي.
 -9كپي صفحات اصلي مستندات مربوط به جوايز و افتخارات علمي.
 -7دو معرفي نامه علمي ( استاد راهنما و يك مرجع ديگر ).

