مدارک الزم که متقاضیان دارای حدنصاب میبایست همراه خود داشته باشند
 .1اصل مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ( :)1برای متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای بوده و
حداکثر تا تاریخ  1400/6/31فارغالتحصیل میشوند :اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه
آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 39دفترچه راهنمای شرکت در آزمون
مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 178دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی.
تبصره ( :)2با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از انتشار ویروس کرونا و تغییر زمان آزمونها ،تاریخ
دانشآموختگی دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی  1400-1399آخرین نیمسال خود را
میگذرانند ،بر اساس تشخیص و تایید آموزش دانشگاه ،استثنائا برای همین نیمسال ،از 1400/6/31
به  1400/7/30تغییر مییابد.
 .2اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ( :)1آن دسته از متقاضیانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند ،عالوه بر اصل
مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ( :)2کسانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای 1و  2فوق
نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک
را به همراه داشته باشند.
 .3اصل شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از سوی این
سازمان.
 .4اصل گواهی مبنی بر این که عضو هیاتعلمی"رسمی-قطعی"و یا "رسمی آزمایشی"دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی بوده که به تایید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد .برای آن دسته از افرادی که از امتیاز
مربی در آزمون استفاده نمودهاند الزم به تاکید است مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میبایست
واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه 10دفترچه راهنمای انتخاب رشته باشند.

تبصره :مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفینامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیاتعلمی
این دانشگاه امکان بهرهمندی از این سهمیه را دارا میباشند.
 .5تمامی مستندات مربوط به سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.
 .6سایر مدارک و مستنداتی که از سوی دانشگاهها اعالم میگردد.

