دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علوم اجتماعی
قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی 2042- 2041
کد رشته محل های ( 2011نوبت روزانه) و ( 2211نوبت دوم) رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايران
ضمن عرض سالم و خیرمقدم و آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان محترم به اطالع می رساند؛
معرفی شدگان محترم الزم است موارد زير را انجام دهند:
o
o
o
o
o
o
o

ابتدا راهنمای ثبت نام در سیستم جامع آموزشی گلستان را به دقت مطالعه کنند .برای دريافت فايل راهنمای
ثبت نام لطفا به سايت دانشکده ادبیات و علوم انسانی مراجعه کنیدhttps://lah.sbu.ac.ir/ .
نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
تکمیل فرم شماره،2
تهیه تصوير از فرم شماره  ( 2و کلیه مستندات الزم)
و ارسال فرم ثبت نام از طريق سیستم جامع آموزشی
و ارسال فايل مشخصات فردی (شامل تصوير شناسنامه و کارت ملی)،
در نهايت لطفا فايل  PDFشده ی پايان نامه ،فايل مقاله ،تصوير صفحات شناسنامه و فهرست مطالب کتاب و
کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی خود را از طريق ايمیل زير تا تاريخ چهارشنبه  18خرداد ماه ارسال نمايید.
sociology.sbu.1400@gmail.com

زمان و شیوه ی انجام مصاحبه:
مصاحبه متقاضیان رشته جامعه شناسی در روزهای دوشنبه و سه شنبه  32و  32خردادماه جاری بصورت
حضوری برگزار خواهد شد .لطفا طبق جدول زمان بندی که به اطالع شما خواهد رسید ،به آدرس زير مراجعه کنید:
تهران ،اوين ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،طبقه سوم ،گروه علوم اجتماعی (جامعه شناسی)،
دفتر گروه (خانم زمانیان)
برای تعیین حدودی ساعت نوبت شما جهت ورود به اتاق مصاحبه ،با شما هماهنگ خواهد شد .بنابراين حتما با شماره
تلفن همراه مدير گروه ( )41122151491از طريق واتس اپ ارتباط برقرار کنید.
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جهت کسب اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت احتمالی می توانید با سرکار خانم زمانیان کارشناس گروه علوم اجتماعی
با شماره تلفن  41211141024در ساعات اداری تماس حاصل نمايید.
به منظور ايجاد هماهنگی های بیشتر و اطالع رسانی به داوطلبین ،ضرورت دارد يک گروه مجازی در واتس اپ تشکیل
شود .لذا شماره همراه مدير گروه علوم اجتماعی ،آقای دکتر اکبری قمصری ( )41122151491اطالع رسانی می شود تا
داوطلبین با ارسال پیام زير در واتس اپ شماره فوق ،به سرعت در اين گروه ملحق شوند:
سالم،
اينجانب ( ..........نام و نام خانوادگی) با شماره داوطلبی .....
داوطلب آزمون دکتری در رشته جامعه شناسی نوبت ( ......روزانه  /شبانه) می باشم.
جهت پذيرش در دوره دکتری برای کدام دانشگاه ها اقدام کرده ايد يا خواهید کرد؟
اولین اولويت در رشته انتخابی اينجانب دانشگاه  ....می باشد( .لطفا دانشگاه اولويت اول خود را ذکر کنید)
رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی اولويت ( ....اول  /دوم  /سوم  )... /اينجانب می باشد( .لطفا ذکر کنید
دانشگاه شهید بهشتی اولويت چندم شما می باشد).
تصوير گواهی ثبت نام در سامانه گلستان ارسال گردد.
تذکر  :1متقاضیان می بايست تمام اطالعات فرم  2را به دقت وارد نمايند امتیازات مصاحبه براساس اين اطالعات
محاسبه خواهد شد و مشکالت آتی در اثر عدم ثبت دقیق اطالعات بر عهده متقاضی خواهد بود .لطفا به تمام موارد
پاسخ مناسب دهید .مثال اگر دارای مقاله نیستید ،به جای آنکه آن کادر را خالی بگذاريد ،در کادر مورد نظر بنويسید
ندارم .لطفا در فرم شماره  2هیچ فضا و کادری را بدون پاسخ نگذاريد.
تذکر  :3برای تمام سوابق خود مستندات معتبر ارسال فرمايید ،به سوابق بدون مستندات امتیاز داده نخواهد شد.
تذکر  :2عدم ثبت نام در سیستم گلستان به منزله عدم تمايل به شرکت در مصاحبه است.

با تشکر
مدیریت گروه علوم اجتماعی
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