
 دانشگاه عدالت 1400مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مصاحبه دکتری سال 

                                                            (2و1)فرم شماره  مندرج درسایت دانشگاه دانشگاه1400کاربرگ تقاضا نامه جهت شرکت درمصاحبه دکتری  تکمیل   -1

 . سری  یک تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و کارت ملی   -2

 . پشت نویسی شده تمام رنگی 3*4قطعه عکس   2 -3

 .تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزشی  مقطع  و ریزنمرات هردو  مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشداصل   تصویرو -4

دفترچه راهنمای انتخاب رشته پیوست  تبصره : دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد می بایست فرم معدل در  

 ( راتکمیل و به تأیید معاون آموزشی دانشگاه ذیربط برسانند. 1400سال)

 . ارائه مدرک زبان )در صورت وجود( -5

6- CD   کنفرانسی،کتاب و...چاپ رسیده و یا پذیرفته شده در مجالت علمی و پژوهشی یا علمی ترویجی به    یا کاغذی  مقاالت،  

 مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید.  -7

 .ارائه مدارک مبنی بر سوابق آموزشی و تدریس   -8

                         بابت هزینه ثبت نام در مصاحبه به شماره حسابریال  500/1/ 000اصل فیش بانکی به مبلغ    -9

 بنام دانشگاه عدالت.  آپادانا شعبه    پاسارگادبانک    8100119873921395

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.  وب وزارت محترم علوم، تحقیقات وفناوری و براساس تعرفه مصمیزان شهریه این دوره  -

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

                                                                                                                 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.

                                                                                 

                                                                                    

 دانشگاه عدالت 

 صبح می باشد. 8:30از ساعت    26/03/1400ه مورخ  * مصاحبه روز چهارشنب


