
ماطالعیه مه  

مختص غائبین-1141مصاحبه دکتری   

دانشگاه ارومیه که در بازه زمانی ثبت نام و ارسال پرونده در سامانه مصاحبه  0410به اطالع داوطلبان مصاحبه دکتری 

و یا با وجود بارگزاری مدارک در  موفق به ارسال مدارک نشده اند ( 6/1/0410 یال 10/2/0410دکتری )از تاریخ 

 می رساند: روز مصاحبه غایب بوده اند

دعوت  مانده اند، از مصاحبه دکتری جائه مستندات ابا ار دانشگاه ارومیه صرفا از داوطلبانی که بنا به یکی از دالیل ذیل 

 اید.به مصاحبه می نم

داوطلب محدودیت های نظامی و انتظامی -1  

بستری در بیمارستان -2  

فوت اقوام درجه یک -3  

 موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند: ، داوطلبانی که دارای یکی از شرایط فوق بوده اند

  ازرفا صارسال درخواست کتبی ممهور به امضا و اثر انگشت داوطلب از طریق ایمیل به مدیر گروه محترم  -0

 )تحت هیچ شرایطی این زمان قابل تمدید نخواهد بود(.  20/4/0410الی   21/4/0410 دوشنبهروز  06ساعت 

ه دانشگاه شده ب نام و نام خانوادگی،کد ملی،کد رشته محل معرفی درج شماره داوطلبی، :مهم توجه

مصاحبه را دارد و تلفن تماس در متن درخواست بسیار مهم و  شرکت در ارومیه که داوطلب قصد

داوطلبان بایستی همراه با درخواست مربوطه فیش مبلغ واریزی به شرح ذیل را  ضروری می باشد.

)داوطلب گرامی نمره مصاحبه شما صرفا در کد رشته محلی که در نیز به مدیر گروه ارسال نمایند.

 این درخواست قید خواهید نمود ثبت می شود.(

حل هر کد رشته م یثبت نام و مصاحبه برا نهیهزار تومان( بابت هز و بیست صد ) الیر 0211111واریز مبلغ  -2

بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه  ارومیه  نزد  1001041414114به حساب شماره  یانتخاب

 .بانک ملی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران



و لغ)صد مب کیشده اند، صرفا  ی( معرفسی)روزانه،شبانه و پرد مختلف یبا دوره ها شیگرا کیکه در  یداوطلبان

 .ندینما زیهزار تومان( واربیست 

ده است ش یمعرف سیشبانه و پرد هر سه دوره روزانه، یماده چگال برا کیزیکه در رشته ف یعنوان مثال: داوطلب به

 .دینما یم زیهزار تومان وار و بیست صرفا صد

 و به درخواستهای عنوان قابل استرداد نخواهد بود چیبه ه یزیدر صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه وار"

 "فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.فاقد 

 لبررسی و موارد حائز دالی 20/4/0410 سه شنبهدرخواستهای ارسالی را در روز مدیران محترم گروهها -1

 الذکر را جهت انجام مصاحبه تعیین می نمایند. فوق

از ساعت  22/4/0041مورخ  چهارشنبهدر روز صرفا به صورت حضوری در تمامی گروهها  انجام مصاحبه  -4

صبح تا پایان وقت اداری انجام خواهد شد. داوطلب موظف است با در دست داشتن کلیه مدارک الزم  1

یه در سایت دانشگاه اروم 0410جهت انجام مصاحبه به گروه مربوطه مراجعه نماید.)اطالعیه مصاحبه دکتری 

 ایمیل و تلفن تماس مدیران گروه به پیوست همین اطالعیه می باشد. شود(. همطالع

داوطلبان محترم لطفا توجه فرمایید چنانچه فاقد یکی از شرایط مذکور می باشید از ارسال 

به مدیران گروه جدا خودداری نموده ودر این خصوص با هیچ بخشی از دانشگاه تماس درخواست 

 حاصل نفرمایید.

 با آرزوی موفقیت                                                                                                        

 اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه


