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 2 پذیزش بدون آسمون استعدادهای درخشاندفتزچه راهنمای 

 هقدهه

 هشاًزض ثِ یبثیساُ ثشای سبلن سهبثت آٍسدى كشاّن ًشَس، ًیبص هَسد هتؼْذ ٍ هتخظض اًسبًی ًیشٍی تأهیي هٌظَس ثِ

پززیش  ضزَاثظ ٍ ششایظ ًٌٌذگبى،ششًت ثشای یٌسبى ٍ هٌبست ششایظ ًوَدىكشاّن تٌویلی، تحظیالت آهَصشی
داًشگبُادیبىٍهزاّت 1396 سبلٍدًتشیتخظظیاسشذًبسشٌبسیّبیدٍسُ ثذٍىآصهَىاستؼذادّبیدسخشبى

:گشددهی اػالم ریل ششح ثِ

 داوطلبان اختصاصی و عمومی شرایط
 عووهی شزایط

 1396سبلٍدًتشیتخظظیاسشذًبسشٌبسی(آصهَى2(ٍ)1سدكتشچِشوبسُ)دیاػالهیظششایاحشاصتوبه

 اختصاصی شزایط

ثزِیدًتزشیلیدسخشزبىدسدٍسُتحظزیثذٍىآصهَىاسزتؼذادّبیش پزًبهِییيثشاسبسآًلیِششایظاػالمشذُ
یش پززًبهِییيٍآ16/12/1396هَسخ237200/21شوبسُیٍِاطالح18/04/1393هَسخ67272/21شوبسُ

 .05/05/1393هَسخ77948/21وبسُثِشاسشذیًبسشٌبسیلیدسخشبىدسدٍسُتحظیثذٍىآصهَىاستؼذادّب

 هزحله دوم آسهوى در شزکت بزای داوطلب تکالیف

ًبمثزبهشاخؼزِثزِثجتیٍدكتشچِساٌّوبّبییيآینپساصهغبلؼِدهشَدیهیِثِداٍعلجبىتَط.1

.یٌذًبمًوبداًشدَاهذامثِثجتیش سبهبًِپز

.ثبشذیهیضشٍسیلرّبییلكبیسبهبًِثبسگضاسینًبماصعشهشاحلثجتیلتٌویثشا.2

(یذسلیٌِسخٍثبصهتوبمیذ،)خذ4×3ػٌسیلكب•

یهذسىًبسشٌبسیلكب•

ًُلرًزشگشدیبًگیيهیهذسىًبسشٌبسیلًِدسكبی)دسطَستیهوغغًبسشٌبسیضًوشاتسیلكب• یزذ

(یستًیضشٍسیضًوشاتسیلكبیاستثبگضاس

(یهوغغدًتشیي)هخظَصداٍعلجاسشذیهذسىًبسشٌبسیلكب•

ًُزلرًزشگشدیبًگیيهیهذسىًبسشٌبسیلًِدسكبی)دسطَستاسشذیهوغغًبسشٌبسیضًوشاتس• یزذ

(یستًیضشٍسیضًوشاتسیلكبیاستثبگضاس

ٍیزبىداًشگبُادیِ)ّشتبدّضاستَهبى(ثًِبمطٌذٍمشْشیبلس800,000هجلؾیٌتشًتیپشداختا.3

(شَدیًبمػَدتدادًُوثجتیٌِ.)ّضیيطَستآًالداًشدَثِیش هزاّتدسسبهبًِپز

یزبىهَضَعًشزبًگشپبیيدادُخَاّذشذًِایشیًذسّگیيهشاحلثجتًبمثِداٍعلجبىیبىدسپب.4

ثِػْذُشخضداٍعلتاست.یداٍعلتاست.طحتاعالػبتاسسبلیيهشاحلثجتًبم

داًشدَاصیش ثبهشاخؼِهدذدثِسبهبًِپزیذثب01/05/1396داٍعلجبىپساصثجتًبمدسهَسخ.5
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ٍِدسهَػذهوشسثِّوشاًُلیٌذاعالعحبطلًوبیشصهبىهظبحجِخَ رًزششزذُدسیزبصهزذاسىهزَسدًیز

ٍػذمیذًخَاّذگشدیذدكتشچِساٌّوبدسهحلهظبحجِحبضشثبشٌذ.الصمثِرًشاست؛صهبىهظبحجِتوذ

فخَاّذثَد.حضَسدسهظبحجِثِهٌضلِاًظشا

 :بزای شزکت در هصاحبه هدارک هورد نیاس

ّوزشاُیذسادسصهبىهظبحجِّوشاُداشتِثبشٌذ.تَخِداشزتِثبشزیلهذاسىریًِلیذثبهحتشمداٍعلجبى

داسشوبًويخَاّذًوَدٍلٌيّوشاُداشتيهَاسدستبسُّبیییتَاًبیضدستشخیلداشتيّوِهذاسىر

ًخَاّذشذ.یلثبشٌذتشًٌذاشتِهذاسىساّوشاُیيًِایًسبًیاستٍپشًٍذُهظبحجِثشایالضاه

طلحِاٍلشٌبسٌبهِ.*یشاطلٍتظَیٍیبًبستهلیشاطلٍتظَ -

 *3×4هغؼِػٌسیي -

 .*یهذسىًبسشٌبسیشاطلٍتظَ -

 (.یداًشگبُ)ًبسشٌبسییذهَسدتبیضًوشاتس -

)ثشایداٍعلجبىدٍسُاسشذًبهًِبسشٌبسیآییي1هبد1ُیظثخشگَاّیدالثشاحشاصششا -

 اسشذ(ًبسشٌبسی

 *()ثشایداٍعلجبىدٍسُدًتشیتخظظی.اسشذیهذسىًبسشٌبسیشاطلٍتظَ -

 (.یاسشذداًشگبُ)ًبسشٌبسییذهَسدتبیضًوشاتس -

و یدا    ید  مقطد  کا نااسد   11/00/1130 یخسال آخر که حدااکرر تدا تدا     یاندسته از دانشجو تبصره: آن
نداه توسدد دانشد اه محدل      ییدا تا یاصدل ودواه   بایسد   یخواهاا نا، م یلفا غ التحص ا نا کا نااسی

 .یاا ا همراه دانته و ا ائه نما 10/11/1130 یخوذ اناه تا تا  یمربوط به معال واحاها یل،تحص
 

شبهل:1هذاسىاحشاصششایظكشمشوبسُاطلٍتظَیش -

 َطلحِخلذیشاطلٍتظَیبشذُتَسظداٍعلتٍیقهوبالتتبلیش ًبهِپزیشاطلٍتظ

هوبلِ.یذُهدلٍِطلحًِخستهوبلِثِّوشاُچٌ

 طلحِشٌبسٌبهِاثش.یشتشخوٍِ...ثِّوشاُتظَیق،اػناصتبلیػلویّبٍدستبٍسدّبًتبة

 یِػلوّبیّبٍحَصُدسآهَص ٍپشٍس ،داًشگبُیسسَاثنتذس.

 بانا. یعاوان د س یهناه و سطح، مقط  و پا یسهمراه با ذکر عاوان د س تا  یابا یستبصره: سوابق تا 
 

 ی)اًگلیسی،ػشثیٍ...(هذسىهْبستدسصثبىخبسخ.

 ییزاخشایٍػلویپژٍّشی،هستٌذاتهُثجتهشاتتػلویشسب.

 شذُ.*یل(تٌو1)یيكشمشوبسُ -
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 ارشد سزاسزی کارشناسیبزناهه سهانی انجام هصاحبه 

 ها در همه رشته دکتری تخصصی
 6931در دهه اول مردادماه سال 

 ها در همه رشته ارشذ کارشناسی

داوشجً داوشگاٌ ادیان  تذکز: تاریخ قطعی مصاحبٍ ي َمچىیه سمان ي ساعت پس اس ثبت وام دايطلبان در ساماوٍ جذب

 اس طزیق ساماوٍ مذکًر اعالم خًاَد شد. 16/10/31شىبٍ مًرخ  در ريس پىج ي مذاَة

 هصاحبه بزگشاریهحل 

یشاصسشتِهحلحٌوتٌّشّبیدیٌیؿگیشدثِّبدسداًشگبُادیبىٍهزاّتطَستهیهظبحجًِلیِسشتِ

دسهوغغدًتشیتخظظیٍحٌوتٌّشاسالهیٍكلسلٌِّش.

هَسسزٌِّزشٍاًذیشزِـ  20ًزجشًَچزِـ  هتزشیٌّشسزتبى(30ثلَاسثسیح)ـ  :هنّبیٌّشیسشتِ-

(025ز37840127اسالهی)تللي

 ،سٍثززشٍیهسززدذاهززبمطززبدم)ع(،شززْشىپشدیسززبى،هززن:داًشززگبُادیززبىٍهزززاّتّززبیسززبیشسشززتِ-

(025–32802610 )تللي

 نحوه درخواست پذیزش اس دانشگاه


ًبمداٍعلجبىپزیش )ثخشهشثَطثِثجتًبمداًشگبُادیبىٍهزاّتاصعشینثجتًبمدسسبهبًِثجت

www.azmoon.urd.ac.ir(ثِآدسسایٌتشًتی96ثذٍىآصهَىاستؼذادّبیدسخشبى


 

 گزاهی داوطلباى به ههن تذکزات و ها توصیه

هشثَطرًششذُاسزتّبیییيٍضَاثظداٍعلجبىًِدسآیظششاگشددیاصداعلجبىهحتشمدسخَاسته .1

 ًزبم ثجزت كزشم هٌذسخبت.یٌذًبمًوباهذامثِثجتیظٍدسطَستاحشاصّوِششایٌذساثبدهتهغبلؼًِوب

ًبم( ثجت كشم شذُ)هٌذسخبت تٌویل هٌذسخبت ًلیِ طحت هسئَلیتشَد. تٌویل طبدهبًِ ٍ دهین ثبیذ

.ثَد خَاّذ داٍعلت ثشػْذُ

ُیثزشا،یاصهوغزغًبسشٌبسز31/06/1396حذاًثشتزبیذثبییشذگبىًْبپزیشكتِ .2 یّزبداٍعلجزبىدٍس

شزذُیلكبسؽالتحظیتخظظیداٍعلجبىدٍسُدًتشیثشااسشذیٍاصهوغغًبسشٌبساسشذیًبسشٌبس

ًبمٍثجتاهٌبىیٌذسااسائًِوبیشخَیلًِهذسىدالثشكشاؿتاصتحظیثبشٌذٍداًشگبُتٌْباصًسبً

ساخَاّذداشت.یَسهبُدسشْشییًْبیش پز
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ِ هشخظزبت ًزبم، ٍ خزبًَادگی بمهلی،ًز ًذ دسج دس است الصم داٍعلجبى .3  ٍ ػٌزس اسسزبل ای،شٌبسزٌبه

ِ اسسبل ٍ اػالم آٍسًذ.دسطَست ػول ثِ ًبكی تَخِ ٍ دهت یگشالصمد اعالػبت  اشزتجبُ، اعالػزبت ّشگًَز

ثَد. خَاّذ داٍعلتػْذُ ثش آى ػَاهت

 داٍعلزت ٌزبثشایيًبمٍخَدًزذاسد.ث ثجت كشم هٌذسخبت دس تـییشی ًَع ّیچاهٌبى ًبم ثجت تٌویل اص ثؼذ .4

آٍسد. ػول ثِ سا دهت ًْبیت اعالػبت تٌویلصهبى دس ثبیذ

 دس هٌزذسج ضَاثظ ٍ ششایظ اص یٌی ٍاخذ یب ًوَدُ ًتوبى سا حوبین داٍعلت ًِ شَد هشخض صهبًی اگش .5

 دس تحظیل حیي شذى، پزیشكتِ آصهَى، دس ششًت ًبم،ثبشذ)ثجت ًِ ایهشحلِ ّش دس ًیست،ایيدكتشچِ

 شذ. خَاّذ داًشگبٍُ...(اصاداهِتحظیلهحشٍم

ِداٍعلجبىهحتشمتَخِداشتِثبشزٌذپزساصاًدزبمكشایٌزذ .6 داًشزگبُادیزبىٍهززاّتهلزضم،هظزبحج

ٍاعالػبتسَاثنتحظیلیثبشذًتبیحًستشذُثشایّشداٍعلتساثشاسبسسشتِهحلاًتخبثیهی

ّززبٍىثززِسززبصهبىسززٌدشآهززَص ًشززَساػززالمًوبیززذٍدسًْبیززتسززبصهبىهزززًَسثشاسززبسهززالسا

 صهبًجٌذیخَداهذامخَاّذًوَد.ًسجتثِاػالمًتبیحًْبییعجنّبیاصپیشاػالمشذُخَدثشسسی

ثزشای ًبسشٌبسزی هوغزغ التحظزیلكزبسؽ تدشثیزبت ٍ داًزش حذ دسهظبحجِشلبّیّبیسؤال غحس .7

 سشزتِ، ّزش دساسشذثشایداٍعلجبىدٍسُدًتشیتخظظیاسشذًٍبسشٌبسیداٍعلجبىدٍسًُبسشٌبسی

 ثَد.خَاّذسیضیثشًبهِ ػبلی شَسای ظَةّبیهشًبهِهغبثنكْشستث

سؤالپیشاهَىهسزبئلاثْبمٍّشگًَِّبیپیَستٍدسطَستٍخَدًبهِلغلبًپساصهغبلؼِدهینآییي .8

توبسحبطلكشهبییذ.103ٍ144داخلی02532802610-13ًبمثبشوبسُزیش ٍثجتپ
 

 شما ربای موفقیت آرزوی با

هب  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دااگشنه ادیان و مذا
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