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دوره های روزانه و و جرم شناسی  حقوق جزاو  حقوق خصوصیدکتری رشته های  داوطلبان مصاحبهقابل توجه 

 ردیس پ
 

 مطالب زیر به دقت مطالعه شود.  لطفاً
 

و بارگذاری مدارک درسیستم گلستان را انجاام داده   احبه خواهند بود که مراحل ثبت نامداوطلبانی مجاز به شرکت در مص*1

 و نسبت به واریز مبلغ مربوطه اقدام کرده باشند. 

راساس برنامه زمانبندی اعالم دانشگاه خوارزمی به آدرس زیر ب سامانه مجازیو از طریق  روش مجازیانجام مصاحبه به *2

 برگزار خواهد شد.  شده

Lms1.khu.ac.ir 
 دانشگاه خوارزمی یآدرس سامانه مجاز

 از طریق مرورگر کروم وارد شوید( )حتما

 نام کاربری کد ملی

 ز ورودرم @Uuکد ملی 

 

 یوندید.پکلیک کرده و به جلسه مصاحبه ب گزینه مصاحبه دکتریس از ورود به سایت روی پ –الف 

 ئن شوید. و از ورود خود به سایت مطم ه شویدیک روز قبل از مصاحبه با نام کاربری و رمز ورود اعالم شده وارد سامان -ب

 (11الی 9)ساعت تماس تماس حاصل نمائید.  68821232900در صورت هرگونه مشکل ورود به سامانه مجازی با شماره  -ج

 را قبل از مصاحبه نصب نمائید.  آدوب کانکتالزم است روی سیستم خود نرم افزار  -د

 

 دوربین  و منرروویون  مای باشاد داشاتن     تصویری( –)صوتیو به صورت مجازی با توجه به اینکه مصاحبه به روش *3

 است.  واقد اعتبارو مصاحبه بدون تصویر داوطلب است  الزامیتم خود سمناسب روی سی

 کلیه داوطلبان مجاز شده برای مصاحبه باید مدارک خود را که شامل موارد زیر می باشد،*1

 

 اطالعـــیــه مــهــم

 مصاحبـــه دکتری 
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                                   m.khorsandi64@gmail.com یااک فایاال بااه آدرس ایمیاال  چناادروز قباال از تاااریب مصاااحبه در قالااب     -الااف

 ارسال نمایند. 

اشتراک مصاحبه برای اعضاء مصاحبه کننده باه   کرده تا هنگام ذخیرهخود  سیستمفایل مربوط به کلیه مدارک را روی  -ب
 بگذارید. 

 مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه : -ج

 تصویر اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت معافیت -1

 99تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  -2

 هر دو مقطع  مراتنریز و  ارشد و کارشناسی کارشناسیتصویر اصل مدرک -3

 تألیف و ...( -مقاالت -پژوهشی )سوابق تدریس –مدارک مربوط به سوابق آموزشی -1

 درصورت داشتن() توصیه نامه از اساتید-5

 دانش آموخته می شوند. 33/7/99گواهی معدل برای دانشجویان سال آخر که تا -6

 تصویر گزارش ثبت نام از سامانه آموزشی گلستان دانشگاه خوارزمی -7

 تصویر رسید فیش واریزی  -8

 ایثارگران  /تصویر اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان -9

 سایر موارد  -13

 

براساس ساعت اعالم شده از طرف کارشناس دانشکده، رأس ساعت مقرر وارد سامانه شوید و در صورت عدم حضور به  *5

 داشت. نخواهد مصاحبه وجود  امران تررار موقع،

 

 با آرزوی مووقنت

 اداره آموزش دانشرده حقوق و علوم سناسی

 

 


