
 79سال  مقطع دکتزی دانشجویان استعداد درخشان سمون: مصاحبه پذیزش بدون آ2شماره اطالعیه

 دانشگاه هنز اصفهان

بِ اطالع داٍطلباى ٍاجذ ضشایط اػالم ضذُ دس جذٍل صیش هی سساًذ جلسِ هصاحبِ پزیشش بذٍى آصهَى 

ٍ بافتْای تاسیخی دس تاسیخ ّای  هقطغ دکتشی سضتِ ّای، پژٍّص ٌّش، باستاى ضٌاسی ٍ هشهت ٍ احیا بٌاّا

هستٌذات دس سٍص هصاحبِ الضاهی ٍ کپی الصم بِ رکش است اسائِ اصل  اػالم ضذُ دس جذٍل، بشگضاس خَاّذ ضذ.

 .است ٍ ّیچکذام اص هذاسکی کِ پس اص تاسیخ هصاحبِ اسایِ گشدد قابل بشسسی ًخَاّذ بَد

 هذاسک الصم:
 )فایل پیَست( 1فشم تکویل ضذُ ضواسُ  -1

 اصل ٍ کپی تواهی صفحات ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی -2

گَاّی پزیشش هقالِ یا هقالِ چاپ ضذُ دس هجالت بِ ّوشاُ هتي هقاالت) اسایِ اصل هذاسک پژٍّطی دس سٍص  -3

 جلسِ الضاهی است.(

 سصٍهِ کاهل فشدی ، آهَصضی، پژٍّطی بِ صَست طبقِ بٌذی ضذُ با هستٌذات الصم -4

 ٍ کاسضٌاسی اسضذ چکیذُ پایاى ًاهِ ّای کاسضٌاسی  -5

 دسخصَظ طشح ّای پژٍّطی، اسایِ قشاسداد، سًٍَضت طشح اتوام یافتِ ٍ گَاّی پایاى کاس الضاهی است -6

 اصل هذسک تحصیلی کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی اسضذ ٍ یا اصل تاییذیِ هشبَط بِ سیض ًوشات ّش دٍ هقطغ -7

 ت با اداهِ تحصیل فشد اصل ًاهِ باالتشیي هقام ساصهاى هحل اضتغال داٍطلب هبٌی بش هَافق -8

 هذسک آصهَى صباى -9

 اصل پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضذ ) دس سٍص هصاحبِ الضاها اسائِ گشدد.( -11

 خالصِ تض پیطٌْادی )حذاکثش دس چْاسصفحِ( -11

 دفتش هؼاًٍت آهَصضی -داًطگاُ ٌّش اصفْاى -چْاسساُ خاقاًی -خیاباى حکین ًظاهی-هکاى بشگضاسی هصاحبِ: اصفْاى

 سٍص هصاحبِ م ٍ ًام خاًَادگیًا سضتِ سدیف

 پژٍّص ٌّش 1

 هشین ػظیوی ًژاد

 صّشا خَضبخت

 ًاّیذ جؼفشی دّکشدی

 سجاد تاجکی

 ًذا کیاًی اجگشدی

 فاطوِ غفَسی فش

 حسیي سیطْشی

 سضا خضاػی

 97تیشهاُ  19سِ ضٌبِ 

 8-12ساػت 

 باستاى ضٌاسی 2

 هحوذصادق داٍسی

 الٌاص قشائتی

 هشضیِ فاسیابی

 97تیشهاُ 21چْاسضٌبِ

 8-11اص ساػت 

3 
هشهت ٍ احیا بٌاّا ٍ بافتْای 

 تاسیخی

 فشصاًِ کشیوی

 ًسشیي پَسػیذی ًٍذ

 97تیشهاُ  23ضٌبِ     

       8:31 – 11 



 


