قابل توجه داوطلبان آزمون ورودی دکتری  95دانشگاه امیرالمومنین ع
آزمون ورودی دوره دکتری رشته (فقه ومبانی حقوق اسالمی) و (کالم شیعه)
باسالم و تبریک موفقیت علمی و آرزوی توفیق

به اطالع کلیه داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری سال
تحصیلی  95-96مجاز به شرکت در آزمون دانشگاه امیرالمومنین(ع) شده اند  ،می رساند که
زمان آزمون دوره دکتری رشته کالم شیعه روز دوشنبه  95/0/02و رشته فقه و مبانی حقوق
اسالمی روزچهارشنبه  95/0/00ساعت  9صبح می باشد.
خواهشمند است کلیه داوطلبان رأس ساعت مقرر در محل دانشگاه حضور بهم رسانند.
نشانی :اهواز ،امانیه ،بلوار امام موسی صدر ،جنب پل شهید علم الهدی(پل چهارم) ،روبروی
دانشکده سابق ادبیات
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز که میبایست معرفیشدگان برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته
باشند.
 -1اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و کارنامه ریز نمرات و یک عدد کپی
تبصره  -معرفیشدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسیارشد و یا دکتری حرفهای بوده و
حداکثر تا تاریخ  95/6/11فارغالتحصیل میشوند (اصل گواهی تأیید شده دانشگاه یا مؤسسه
آموزش عالی محل اخذ مدرک الزم است فرم شماره  1پیوست را تکمیل و به تایید دانشگاه محل
تحصیل برسانند).
 -0اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) وکارنامه ریز نمرات و یک عدد کپی
تبصره  -1آن دسته از معرفی شدگانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند
عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره  - 0معرفیشدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای  1و
 0فوق نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل
اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

1ـ اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی
4ـ اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فنآوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد ،برای آن دسته
از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند.
نکته :بهتر است داوطلب فرم شماره یک را پیش از حضور در دانشگاه تکمیل کرده و هنگام
مراجعه به همراه سایر مدارک آنرا ارائه نماید.فرم موجود در سایت دانشگاه امیرالمومنین ع
 -6داوطلبان می باید مبلغ  522،222ریال به حساب شماره  5445245242بانک ملت به نام
دانشگاه امیرالمومنین(ع) واریز و فیش مربوطه را به همراه مدارک تحویل دانشگاه نماید.
*** الزم به یادآوری است تحصیل در دانشگاه غیردولتی و غیر انتفاعی امیرالمومنین (ع) با
پرداخت شهریه امکان پذیر است.
میزان این شهریه بر اساس مصوبات وزارت علوم و تصمیمات هیأت امناء دانشگاه خواهد بود که
متعاقباً به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه امیرالمومنین ع مراجعه فرمایید
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