
 بسمه تعالی

 ی دکتزی آسهَى دٍرُبزای هصاحبِ بدٍى شدگاى  دعَتقابل تَجِ 

 داًشگاُ هحقق اردبیلی 9315( سال استعدادّای درخشاى)
============================================================================================ 

السم است داٍطلثاى،  اردتیلی در فزاخَاى ارسال هذارن تِ آى اضارُ ضذُ است، هحمك دّای درخطاى داًطگاُی ادارُ استعذاعالٍُ تز هذاروی وِ در اطالعیِ -1

ّای تألیف ٍ ّا، وتابّا، سویٌارّا، ّوایصّای پضٍّطی، هماالت هجالت، وٌفزاًسّای پضٍّطی خَد اعن طزحاس تواهی هستٌذات فعالیت یه سزی وپیٍ  اصل

ّای ّا ٍ وسة همام در الوپیادّا ٍ هساتمات علوی هعتثز ٍ .....(، گَاّی لثَلی در آسهَىّای وسة رتثِ در جطٌَارُثثت اختزاع، گَاّیّای تزجوِ ضذُ، گَاّی

هزتَطِ ی تِ دفتز رییس داًطىذُ ،ّای آىلیست واهل ٍ هزتة ضذُّا ٍ هؤسسات آهَسش عالی را تِ ّوزاُ هعتثز ستاى ٍ تواهی سَاتك آهَسضی در داًطگاُ

 همطع وارضٌاسی ارضذ خَد را ًیش تِ ّوزاُ داضتِ تاضٌذ. یًاهِپایاىتحَیل دٌّذ. در ضوي، السم است داٍطلثاى هحتزم ٌّگام هصاحثِ، 

 َد. جذٍل سیزخَاّذ تلیست اساهی هٌذرج در سایت اصلی داًطگاُ )ٍالع در ضْز اردتیل( ٍ هطاتك  ،ّای رضتِی هتماضیاى ولیِهحل اًجام هصاحثِ -2

 هزاجعِ ًوایٌذ. ی هزتَطِ، تِ دفتز رییس داًطىذُهتماضیاى هحتزم ٌّگام هزاجعِ تِ داًطىذُ -3

 صثح رٍسّای تعییي ضذُ در جذٍل سیز:  9ساعت هزاجعِ:  -4

هٌذرج در  اس ضزایط سیز )یىی  حذالل ذاضتيًجشٍ هزدٍدیي تِ دلیل  ًذ،ٍ تزای هصاحثِ دعَت ًطذُ ا ستدرج ًطذُ ا سیز اساهی هتماضیاًی وِ در لیست جذٍل -5

 هتي اطالعیِ اصلی الصالی در سایت اصلی ایٌتزًتی داًطگاُ هحمك اردتیلی( تَدُ است.

  تزای پذیزش در دٍرُ دوتزای ّن گزایص تَدى()گزایص هَرد تماضا –گزایص همطع فارغ التحصیلی وارضٌاسی ارضذ تا رضتِ  -رضتِ عٌَاى داضتي هغایزت عذم 

   (خَدگزداى) الوللی تیي پزدیس ٍ اًتفاعی غیز-غیزدٍلتی اسالهی، آساد ًَر، پیام ّای داًطگاُتَدى اس ِ آهَخت داًصعذم 

 تاضذ(. ضذُ سپزی سال 2 اس تیص التحصیلی فارغ اس )ًثایذ( 31/3/93) رٍس لثل اس ارضذ آهَختگی  اس دٍرُ وارضٌاسی عذم  داًص  

 تا داًطگاّْاساسهاى سٌجص آهَسش وطَر ارتثاطی  در سایت ٍ پَرتال ول وتزاسی هعذلتعذ اس هحاسثِ ّ 16وارضٌاسی سیز  ول ًذاضتي هعذل. 

  ّوزاُ تَدى فیص تا هذاروی ارسالی( ریال تزای حك ثثت ًام تا تاریخ ارسال هذارن000/990ٍاریشی فیص( 

 پضٍّطی علویهجالت هٌذرج در  هماالتداضتي  -1-1 :1ردیف آگْی 1جذٍل) پضٍّطی اهتیاسات تخص 1 ضوارُ ردیف اس اهتیاس 7 حذالل الشاهی تَدى وسة 

 ٍ ّا جطٌَارُ در رتثِ وسة -3-1 ایزاى صٌعتی ٍ علوی پضٍّطْای ساسهاى تائیذ هَرد اختزاع ثثت گَاّیداضتي  -2-1 ،هزتثط تا پایاى ًاهِ خارجی ٍ داخلی

 (.هعتثز علوی هساتمات در همام



 
 .اعالم هی گردد هحقق اردبیلی طبق جذٍل زیرُ گاداًش ریبذیي ٍسیلِ اساهی دعَت شذگاى بِ هصاحبِ دکت

 سهاى ٍ هحل هصاحثِ رضتِ هَرد تماضا دوتزی هتماضی  خاًَادگی ًامٍ  ًام  ضوارُ پزًٍذُ ردیف

 علَم اًساًیصثح دفتز رئیس داًطىذُ  9ساعت  17/5/95ضٌثِ یه  ستاى ٍ ادتیات فارسی لیاًیآرقیِ  1 1

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95 ضٌثِ یه رٍاًطٌاسی سجاد علورداًی صَهعِ 2 2

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت   17/5/95 ضٌثِ یه رٍاًطٌاسی ًسا کاظوی 3 3

 تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم 9ساعت   17/5/95 ضٌثِ یه رٍاًطٌاسی افساًِ جَربٌیاى 4 4

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت   17/5/95 ضٌثِ یه رٍاًطٌاسی زّرا رزهی سَّا 6 5

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  رٍاًطٌاسی ًذا رحیوی 7 6

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  ٍ تٌفس للة ٍ عزٍق-فیشیَلَصی ٍرسضی الِْ هوشلی 8 7

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  للة ٍ عزٍق ٍ تٌفس-فیشیَلَصی ٍرسضی ّادی ًَبری 9 8

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی خذیجِ ابراّیوی 10 9

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی تَحیذ رحین پَر 14 10

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی سعیذُ علَی 15 11

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی فاطوِ حیذری 16 12

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی افشار سیذیي 18 13

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی فاطوِ فکری 19 14

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  هطاٍرُ داٍٍد فتحی 21 15



 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  هطاٍرُ سیذُ طیبِ حسیٌی کیاسری 23 16

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  هطاٍرُ شْریار درگاّی اٍدلَ 26 17

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  هطاٍرُ شْری ًثارکٌِْ جاى رسَل 27 18

 ثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسیص 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  هطاٍرُ ًصاد سْراب سجاد 28 19

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم اًساًی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  تاستاى ضٌاسی حریری ًعوت 34 20

 ریاضیصثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم  9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  آهار  هرجقل احوذی بٌفشِ 36 21

 پایِصثح دفتز رئیس داًطىذُ علَم  9ساعت  17/5/95ٌثِ یه ض ضیوی فیشیه کیاًتاش فریبا 37 22

 فٌی ٍ هٌْذسیصثح دفتز رئیس داًطىذُ  9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  صئَتىٌیه عوزاى هٌْذسی بَرستاى عستی ًازًیي 38 23

 داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی صثح دفتز رئیس 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  سثشیْا اصالح ٍ فیشیَلَصی تاغثاًی علَم ًصاد اسالهی زّرا 40 24

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  گیاّی وطاٍرسی تیَتىٌَلَصی ٍرجَی بْرٍزی هحوذ 42 25

 اتع طثیعیصثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌ 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  صًتیه هَلىَلی ًثاتات اصالح جْاى حضرتی رقیِ 44 26

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  سراعت پَرسَیٌی حوسُ غالهرضا 45 27

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  ّزس ّای علف علَم پَرسَیٌی حوسُ غالهرضا 46 28

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  ّزس ّای علف علَم کلخَراى صوذی الْام 47 29

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  تغذیِ دام کراغاًی سعیذی سارا 48 30

 طاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعیصثح دفتز رئیس داًطىذُ و 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  تغذیِ دام ابارری علی 49 31

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  تغذیِ دام یَاالری عظیوی صبا 50 32

 صثح دفتز رئیس داًطىذُ وطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی 9ساعت  17/5/95یه ضٌثِ  تغذیِ دام هیاًذٍآب حیذری ساساى 51 33



 

 

 

 (در ایي سهیٌِ ًیش هزاجعِ شَد اصلی هٌدرج در آگْی فزاخَاىی )بِ اطالعیِ   ام هصاحبِ:بزای اًج هدارك هَرد ًیاس
 ي یه وپي اس آن ي در صًرت امىان ریش ومزات. اصل مذرن وارشىاسي ارشذ )فًق ليساوس( -1

شًوذ )اصل گًاَي تأیيذ شذٌ تًسط داوشگاٌ یا مؤسسٍ آمًسش عالي  التحصيل مي فارغ 31/6/95ارشذ بًدٌ ي حذاوثز تا تاریخ  شذگاوي وٍ داوشجًي سال آخز ديرٌ وارشىاسي  معزفي :تبصزٌ

 باشذ.( یىسان در تماضا وامٍ ارسالي اعالمي معذل با بایذ آن در )معذل مىذرج محل اخذ مذرن(.

 ي یه وپي اس آن ي در صًرت امىان ریش ومزات. اصل مذرن وارشىاسي )ليساوس( -2

 بایست اصل مذرن وارداوي را ويش ارائٍ ومایىذ.  مي ،باشىذ عاليٌ بز اصل مذرن وارشىاسي واپيًستٍ وارشىاسي واپيًستٍ مي يالتحصيل ديرٌ اس معزفي شذگاوي وٍ فارغ دستٍ آن :1ي تبصزٌ         

آمًسش  يباشىذ، السم است اصل گًاَي تأیيذ شذٌ تًسط داوشگاٌ یا مؤسسٍ ًق وميف 2ي  1مىذرج در بىذَاي   اصل مذرن یا مذارن يشذگاوي وٍ بٍ دالئلي لادر بٍ ارائٍ  معزفي: 2يتبصزٌ         

 باشذ.( یىسان در تماضا وامٍ ارسالي اعالمي معذل با بایذ آن در )معذل مىذرج (. عالي محل اخذ مذرن را بٍ َمزاٌ داشتٍ باشىذ.

  (اي معزفي شذٌ با مشخصات اطالعات ارسالي. مشخصات شىاسىامٍبزاي تطبيك ) ي یه وپي اس آن ـ اصل شىاسىامٍ ي یا وارت ملي3        

     ========================================================================= 

 باشد.در صَرت فقداى هدارك هذکَر، اًجام هصاحبِ بِ ّیچ ٍجِ هقدٍر ًوی ی بسیار هْن:ًکتِ
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