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کلیه پذیرفته شدگان الزم است مدارک فوق را در روز مصاحبه ارائه نمایند و هیچ گونه مدرکی پس از مصاحبه پذیرفته نخواهد  

 شد.

 دروس مورد مصاحبه در رشته های مختلف با شرح ذیل می باشد.         

 دروس مورد مصاحبه  نام رشته

 حقوق تجارت  آئین دادرسی مدنی  مدنی  حقوق متون فقه  زبان  حقوق خصوصی 

 دانشگاه برای دانشجویان پذیرفته شده  نهایی  در خصوص خوابگاه تعهدی نخواهد داشت.  -

                                                                                                               هیات امنا دانشگاه می باشد.  فناوری و وب وزارت محترم علوم، تحقیقات وبراساس تعرفه مصمیزان شهریه این دوره  -

و ارائه مدارک بعد انجام فرآیند مصاحبه  راه خود داشته باشندکلیه داوطلبان می بایست تمام موارد فوق الذکر را در روز مصاحبه  هم-*

                                                                                                                 داده نخواهد شد. در نتایج مصاحبه  هیچ ترتیب اثری

 داوطلبین محترم خواهشمند است نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی و تصمیمات ستاد کرونا همکاری الزم را معمول فرمایند.   *

 *خواهران خواهشمند است با چادر در جلسات مصاحبه حضور داشته باشند.
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