
 بسمٍ تعالی

 مدارک الزم برای مصاحبٍ چىد برابر ظرفیت

 پردیس البرز داوطگاٌ تهران

 اصل داًطٌبهِ )وبرضٌبسی ٍ وبرضٌبسی ارضذ( .1

 در ّر دٍ همطغ تحصیلی لجلیریسًورات  .2

 اصل فیص ثبًىی .3

 3*  4لطؼِ ػىس  2 .4

 اصل ضٌبسٌبهِ ٍ وبرت هلی .5

 وپی توبم هذارن فَق ثِ ّوراُ یه پَضِ همَایی .6

 پژٍّطی ثصَرت خَاًب ٍ تبیپ ضذُ –رزٍهِ ػلوی  .7

 پژٍّطی، وتبة ٍ ...  –ولیِ اهَر پژٍّطی ضبهل همبلِ ّبی ػلوی اصل  .8

 اصل پبیبى ًبهِ وبرضٌبسی ارضذ .9

 ثَدى( تَصیِ ًبهِ ػلوی )درصَرت دارا .10

 رٍز هصبحجِ گردد.ولیِ هذارن ثٌذّبی دّگبًِ فَق ثبیستی در یه لَح فطردُ تٌظین ٍ تحَیل هسئَلیي هرثَطِ در  .11

Bٍمکان ي زمان مصاحب 

Bطجمِ سَم256خیبثبى لذس، جٌت ّتل ثلَار، پالن آرر ٍ  16ثیي خیبثبى ثلَار وطبٍرز،  پردیس البرز ، 

B278جٌت رستَراى ثلَار، پالن آرر ٍ خیبثبى لذس،  16ثیي خیبثبى ثلَار وطبٍرز،  پردیس کیص 

Bوَچِ آریيًجص ، خیبثبى لذس، خیبثبى اًمالة داوطکدٌ محیط زیست 

داٍطلجیي هحترم استفبدُ از سْویِ هرثیبى / رزهٌذگبى هی ثبیست ولیِ هذارن ٍ هستٌذات خَد را ثِ هوتحي جلسِ اػالم 

 فرهبیٌذ. )وپی ٍ اصل(

 خجر هطخص ضذُ است.* جذٍل زهبًجٌذی هصبحجِ در اًتْبی ّویي 

Bٍاػتراض خَد  14/12/91یس الجرز هی ثبضذ، حذاوثر تب رٍز دٍضٌجِ هَرخ چٌبًچِ اػتراضی ًسجت ثِ ًتبیج آزهَى پرد تًج

اػتراض هَرد ثررسی لرار ًخَاّذ را ثِ ادارُ ول خذهبت آهَزش ارسبل فرهبییذ. ثذیْی است پس از اتوبم زهبى هطخص ضذُ 

 گرفت.

Bٍحضَر یبثٌذ.دلیمِ لجل از زهبى ضرٍع هصبحجِ در هىبى اػالم ضذُ  30داٍطلجبى هی ثبیست  تًج 

Bٍافرادی وِ از طریك سبزهبى سٌجص جْت هصبحجِ تخصصی دػَت ضذُ اًذ، در صَرت ضروت در هصبحجِ هی ثبیست  تًج

( را 2ثبًه تجبرت ضؼجِ اردیجْطت ثِ ًبم پردیس الجرز )داًطگبُ تْراى  135867942ریبل ثِ ضوبرُ حسبة  700.000هجلغ 

 ِ هسئَل هرثَطِ تحَیل ًوبیٌذ.ٍاریس وردُ ٍ اصل فیص را ٌّگبم هصبحجِ ث



 

 مصاحبٍ زماوبىدی بروامٍ

 

 (>A9/9:/9ديضىبٍ )

 پردیس البرز

  (:9 - ?9مدیریت مالی ) (8;3@->9حسابداری )

 (>9-@9جامعٍ ضىاسی ) (>9 - <9مدیریت ديلتی ) (B;8@ - ;9مدیریت ديلتی )

(;9-?9بروامٍ ریسی محیط زیست )  

  (98->9ي بروامٍ ریسی ضهری )جغرافیا  داوطکدٌ محیط زیست

 (=B;8-9@9مهىدسی صىایع ) (B;8@ - =9مدیریت تکىًلًشی ) پردیس کیص

     
 (=A9/9:/9سٍ ضىبٍ )

 (;9A-9حقًق عمًمی ) (8;3@->9حقًق بیه الملل ) پردیس البرز

 داوطکدٌ محیط زیست
 فقٍ ي حقًق اسالمی –الهیات 

(9; - A) 
 (>9A - 9زبان اوگلیسی )آمًزش 

 زبان اوگلیسیادبیات 

 (9A - 9<) 
 (;9A - 9ادبیات فارسی )

 (8;3@-;9مدیریت رساوٍ ) پردیس کیص

     
 (<A9/9:/9چهارضىبٍ )

 پردیس البرز 
 (8;3@ - @9حقًق خصًصی)

 (B;8@ – @9مدیریت صىعتی )

 (<9A - 9رضد ي تکامل ) (;9 - <9آسیب ضىاسی يرزضی ) پردیس کیص

     

 (<A9/9:/9)پىج ضىبٍ 

 پردیس البرز 
 (>9 - @9مدیریت مىابع اوساوی ) (B;8@ - ;9)  مدیریت مىابع اوساوی

 (>9 - @9مدیریت بازرگاوی ) (B;8@ - ;9مدیریت بازرگاوی )

 (<9A - 9فیسیًلًشی ) (;9 - <9)  مدیریت يرزضی (>9 - @9ضیمی کاربردی ) (B;8@ - ;9واوًضیمی ) پردیس کیص

 


