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 و فرآيند برگزاري مصاحبه دكتري اعالم نتايج آزمون معارف اسالمي

 

 ( 91/60/9911) معارف اسالميآزمون   هشتمين و سي  قابل توجه شركت كنندگان و داوطلبان

 ( امام صادقن ورود به دوره هاي دكتري دانشگاه )ويژه داوطلبا

 )داوطلبان برادر و خواهر(

 

 د :گرداعالم ميبه شرح ذيل  آزمون نتايج رزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي ؛  آبا سالم و 

از سوي سازمان سنجش آموزش كشور براي   1911با توجه به اعالم نتايج اوليه انتخاب رشته آزمون نيمه متمركز دكتري سال  .1

الزم است گواهي قبولي آزمون  در اين دانشگاه )مصاحبه شفاهي(  ؛ داوطلبان براي انجام مصاحبه انجام مرحله دوم آزمون

لذا  داوطلبان مجاز به انجام مصاحبه در دانشگاه امام صادق عليه السالم ؛ پس از ثبت نام در معارف اسالمي را ارائه نمايند . 

ر مصاحبه دتوانند مي بندي اعالمي از سوي دانشكدهطبق جدول زمان  و اخذ تأييديه آن ؛براي مرحله مصاحبه سامانه گلستان 

 گردد . حضوري يا مجازي بودن مرحله مصاحبه از سوي دانشكده به ايشان اعالم ميشركت كنند . 

اصل گواهي قبولي باشد . مي 93ماده( آزمون معارف اسالمي شماره  5شدگان )در  بخش اول اين اطالعيه فهرست قبول .2

در پرونده پذيرش و كلربوك ، )درصورت ثبت نام كردن داوطلب(  داوطلبان پس از صدور نهايي ، قبل از انجام مصاحبه  اين

 شود . ي ذيربط تحويل داده ميبه دانشكدهدرج شده و 

ماده( مجاز به شركت در فرآيند مصاحبه  4در بخش دوم اين اطالعيه فهرست داوطلباني آمده كه با شرط تكماده )قبولي در  .9

پس از ثبت نام در گلستان براي اين داوطلبان ، گواهي مشروط شركت در مصاحبه صادر خواهد شد كه داوطلب خواهند بود . 

، نسبت به دريافت آن اقدام ها مراجعه نموده و پس از طي فرآيند اداري آزمون قبل از انجام مصاحبه الزم است به امورو  

(  شركت كرده و 1911مهر    11)برگزاري در تاريخ    91اين دسته از داوطلبان بايد در آزمون معارف اسالمي شماره  كند .

چرا كه  اگر فرآيند پذيرش دكتري را به صورت كامل طي نموده و در ليست نهايي   تكماده را احراز نمايند .شرط قبولي در 

هاي دكتري اين دانشگاه قرار گيرند ؛ در زمان ثبت نام در مقطع دكتري اعالمي سازمان سنجش آموزش كشور جزء قبولي

 گردد . لقي ميماده( را داشته باشند . درغيراينصورت پذيرش آنها كان لم يكن ت 5بايد گواهي قبولي )

 



 

 

 

ر دموفق به اخذ گواهي قبولي تاكنون شدگان سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه قرار دارند  و در فهرست معرفيداوطلباني كه  .4

؛ الزم است در آخرين فرصت ( داننمره قبولي نگرفته   93آزمون شماره در برخي از مواد ا  ــي  و)اند آزمون معارف اسالمي نشده

 (1911مهر  11)مورخ  91آزمون معارف اسالمي شماره ثبت نام در  جهت آزموني مذكور ؛  مواد براي آزمون مجدد در    1911سال 

ماده( جهت انجام مصاحبه به  5 –ي مواد آزموني )همه  91آزمون شماره نهايي دگان شپذيرفته آزمون شركت كنند . رد اقدام و 

 شرط تكماده وجود نخواهد داشت( . 91دانشكده معرفي خواهند شد )تبصره : در آزمون شماره 

ر د شود . مشخصات تكميلي اين ثبت نامفرآيند شركت در مصاحبه پس از انجام ثبت نام در سامانه گلستان آغاز مي .5

معاونت آموزشي آمده  –( در سايت دانشگاه )بدون آزمون و استعداد درخشان (باآزموننيمه متمركز)هاي دكتري اطالعيه

 . ويژه داشته باشند توجههاي مذكور است . داوطلبان گرامي براي كسب اطالعات دقيق و كامل نسبت به مطالعه اطالعيه

 گردش كار فرآيند پذيرش دكتري : .6

i.  سازمان سنجش آموزش كشور داوطلب حايز شرايط براي مصاحبه از سويمعرفي 

ii. آزمون معارف اسالمي در گواهي قبولي اصل 

iii. استعداد درخشان )بدون آزمون(و  نيمه متمركز)باآزمون( پذيرش دكتريهاي مطالعه دقيق اطالعيه 

iv. كاغذي(بارگذاري الكترونيكي + سازي پرونده مصاحبه )آماده 

v. در نوع پذيرش ذكر شده در بند باال ثبت نام در سامانه گلستان 

vi. (طبق جدول زماني )حضوري يا مجازي با توجه به اعالم دانشكده شركت در جلسه مصاحبه شفاهي 

vii. ... انجام فرآيندهاي مرتبط با سايت سازمان سنجش آموزش كشور مانند تكميل فرم صالحيت عمومي و 

viii.  هاي علمي و عمومي در دانشكده و دانشگاهفرآيندهاي گزينشنهايي شدن 

ix.  از سوي دانشگاه در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور نتايج مصاحبهثبت 

x. شدگان نهايي و معرفي شده از )تبصره : پذيرفته اعالم نتايج نهايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور

سوي سازمان سنجش آموزش كشور ، جهت طي فرآيند ثبت نام در دانشگاه در مقطع دكتري ، ملزم به ارائه 

 ( .  آزمون زبان  -  هستند جيگواهي  قبولي در زبان خار

گرامي ؛ ضمن تشكر از دقت نظر شما درخصوص مطالب ارائه شده  به ويژه طي نمودن فرآيندهاي تبيين شده ، درصورت داوطلب  

 نياز به كسب اطالعات بيشتر از طريق دانشكده مربوط اقدام فرماييد . 

 دانشگاه امام صادق عليه السالم معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

19111625 
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 93ماده( آزمون معارف اسالمي شماره  5شدگان )در  بولبخش اول :  فهرست ق
 )به تفكيك رشته انتخابي دكتري(

 

 رشته انتخابي دكتري نام   -  نام خانوادگي

 حقوق جزا عامليان سيد محمد حسين

 حقوق خصوصي حيدري فاطمه

 حقوق خصوصي منفرد مسقاني معصومه

 حقوق عمومي حاكمي محمدامين

 علوم اقتصادي جعفري ابوالفضل

 علوم اقتصادي جمالي امين

 علوم اقتصادي سرمست شوشتري مهدي

 علوم سياسي اسماعيلي اميرمحمد

 علوم سياسي طاهري مهدي

 علوم سياسي مصطفي زاده محمد

 علوم سياسي مقدسي مهدي

 علوم سياسي نوربخش اميد

 فرهنگ و ارتباطات سميعي مقدم مرتضي

 فرهنگ و ارتباطات محمد يحييهاشمي تنگستاني سيد 

 فقه و مباني حقوق اسالمي جعفري نفيسه سادات

 فقه و مباني حقوق اسالمي خيرانديش زينب

 فقه و مباني حقوق اسالمي شمس فاطمه

 فقه و مباني حقوق اسالمي عمراني فاطمه

 فقه و مباني حقوق اسالمي كازراني مهدي

 فقه و مباني حقوق اسالمي محمدلو مجيد

 فلسفه و كالم نوائي جواد

 مديريت ارفع الرفيعي حميدرضا

 مديريت رحيميان عليرضا

 مديريت سروي سينا

 مديريت شماعي زاده اميرحسين

 مديريت قزلباش محمد

 مديريت كريمي وردنجاني رضا

 مديريت آموزشي )ويژه خواهران( بختياري ليال

 نفت و گازمديريت قراردادهاي بين المللي  حيدري بهرام

 مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز درودي محمد

 

 

 

 

 



 

 

 داوطلبان  مجاز براي انجام مصاحبه  :  فهرست  دومبخش 
 93ماده( آزمون معارف اسالمي شماره 4قبولي در  –)شرط تكماده 

 )به تفكيك رشته انتخابي دكتري(

 رشته انتخابي دكتري نام   -  نام خانوادگي

 حقوق خصوصي محمد مهديحيدري 

 حقوق خصوصي صالحي نژاد فاطمه

 حقوق عمومي حسيني سيد علي

 حقوق عمومي گرامي پور حميدرضا

 حقوق عمومي محمدي جواد

 علوم سياسي احسانيان عربي مجيد

 علوم سياسي رمضاني محمد جواد

 علوم سياسي صفرزاده احسان

 علوم سياسي فاخري رضا

 سياسي علوم مظاهري عليرضا

 علوم سياسي معيني پناه حامد

 علوم سياسي يعقوبي محمد حسين

 علوم قرآن و حديث حسيني زاركوئي سيدعلي

 علوم قرآن و حديث موسوي بيوكي سيد محمد هادي

 فرهنگ و ارتباطات حيدري متين

 فرهنگ و ارتباطات رباطي محمد

 فرهنگ و ارتباطات رجبي جعفرآبادي محسن

 فرهنگ و ارتباطات سعيدطوطيان سيد 

 فرهنگ و ارتباطات مستوفي شربياني محمد مهدي

 فرهنگ و ارتباطات موسوي سيد اسماعيل

 فرهنگ و ارتباطات وفايي مهدي

 فقه و مباني حقوق اسالمي قاضيان مهدي

 فقه و مباني حقوق اسالمي مرسلي فرزين

 فقه و مباني حقوق اسالمي مشهدي تفرشي محمدحسين

 فلسفه و كالم راضيه تائبي

 فلسفه و كالم منصف ازده اصل علي

 مديريت باقري ميبدي مهدي

 مديريت جان نثاري الداني فاطمه

 مديريت شيرازي ميثم

 مديريت محمدرضابيكي رضا

 مديريت نگهبان سيد علي اكبر

 مديريت آموزشي )ويژه خواهران( خداورديان مريم

 آموزشي )ويژه خواهران( مديريت موسوي بلفه تيموري سميرا

 مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز حبيبي محسن

 مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز خاني جوي آباد عليرضا

 مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز سرخوش احسان
 


