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 معرفی شدگان زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تخصصیاطالعيه 

 کده الهيات و معارف اسالمیدانش 8991-99سال تحصيلی  

 

 

بدین وسیله به اطالع آن دسته از داوطلبین محترم  ،معاونت آموزش دانشگاه تهران( 2)و  (8)اطالعيه شماره  پیرو

مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به در که  ۹۳۱8سال  Ph.D دکتری تخصصیدوره  متقاضی پذیرش

 :رساند اند، می شدهدانشگاه تهران معرفی 

جهت انجام مراحل ثبت نام  8991 /9 /89لغايت دوشنبه    8991 /9 /۷سه شنبه توانند از روز  داوطلبان محترم می* 

 .مراجعه نمایند Academics.ut.ac.ir: الكترونیكی و بارگذاری مدارك الزم به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی

 

 : دانشکده الهيات و معارف اسالمی آزمون کتبی و مصاحبه برگزاری جدول زمانبندی* 

در دست داشتن  اقدام به ثبت نام الکترونيکی نموده و بامقرر  های کليه داوطلبين در تاريخضروری است 

بديهی . دندانشکده مراجعه نماي ، به اينمصاحبهو  کتبیآزمون انجام  جهت ،تاييديه ثبت نام الکترونيکی

 آزمون کتبی صبح.را نخواهند داشتمصاحبه و حق شرکت در آزمون کتبی  ،عدم ثبت نامدر صورت است 

به شرح ذيل  28/29/8991و مصاحبه عصر همان روز و روز سه شنبه مورخ  22/29/8991دوشنبه مورخ  روز

 .انجام خواهد شد

و مستندات خود را مدارک اصل قبل از مراجعه به گروه آموزشی جهت مصاحبه حتما : توجه داشته باشيد* 

 . ، ارائه دهيدان آموزشجهت تاييد در سامانه جامع آموزش، به کارشناس

 

 28/29/8991 22/29/8991 تاريخ های برگزاری

 92/89 – 81 92/1 -92/82 92/89-81 92/1 -92/82 ساعات برگزاری

 مصاحبه مصاحبه مصاحبه آزمون کتبی رشته

 // // // // فلسفه و کالم اسالمی

 // // // // فلسفه دين

 // // // // اديان و عرفان

 // // // // تاريخ و تمدن ملل اسالمی

 // // // // فقه و مبانی حقوق اسالمی

 // // // // علوم قرآن و حديث

 // // // // فقه شافعی

 

http://ut.ac.ir/fa/news/5510


مدارک مورد نياز داوطلبان*   

 اي  ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه1 

 ـ اصل مدرك كارشناسي ارشد، كارشناسي و ديپلم2

و حداكثر تا تاريخ  هستندارشد  شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي  معرفي :1 تبصره

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ، اصل گواهي تأييد شده توسط خواهند شدالتحصيل  فارغ 11/60/1131

باشد همراه  11/60/1131 محل اخذ مدرك را با ذكر معدل كه نشان دهنده دانش آموختگي حداكثر تا تاريخ

 .داشته باشند

 ـ ريز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد1

در همايش، مقاالت، كتب، شركت )ـ كليه مستندات مربوط به سوابق علمي،آموزشي و پژوهشي از جمله 4

 ......(افتخارات، تشويق نامه ها،توصيه نامه و

ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و 5

براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از )آوري بوده كه به تأييد باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد،  فن

 (.اند اين آزمون استفاده نموده امتياز مربي در

ـ گواهي معتبر، براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز رزمندگان و ايثارگري در اين آزمون استفاده 0

 . اند نموده

 .دهندتحويل  آموزشو در روز مصاحبه به كارشناس فرم مشخصات فردي را تكميل  مي بايستـ داوطلبان 7

 .الزامي است در سامانه دانشگاهداشتن تاييديه ثبت نام الكترونيكي همراه  -1

 :نکات بسیار مهم 

در هر عدم حضور . الزامي است( شركت در آزمون كتبي و مصاحبه)شده  اعالم بخشهر دو  درحضور . 1

 . تلقي مي شود از آزمون به منزله انصرافمرحله 

بديهي . امتياز تعلق خواهد گرفت ارائه شود روز مصاحبه سامانه بارگذاري شده وكه در  مداركيفقط به . 2

 . پس از انجام مصاحبه ارائه شود، هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيردبارگذاري نشده و است به مداركي كه 

الزم است  ،تعلق مي گيرد...به اينكه امتياز دهي به اصل مدارك تحصيلي و آموزشي وپژوهشي و باتوجه. 1 

 .كليه داوطلبان اصل مدارك را به همراه داشته باشند
. بارگذاری فرماييد Academics.ut.ac.ir: در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی را لطفا تمامی مدارک خود. 4

از آوردن لذا . تمامی مدارک شما توسط گروه آموزشی مربوطه بررسی و امتيازدهی خواهد شدتوجه داشته باشيد ***

 .مدارک دستی که در وبگاه آموزشی دانشگاه بارگذاری نشده، جدا خودداری فرماييد

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
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