
  
  

   پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) برگ درخواست

  97ـ  98سال تحصیلی 
  

   : پروندهشماره 
  

  

  

  

 13........../........./......... تاریخ تولـد   .......................................... .....ملی کد  به ......................................فرزند  ...........................................................................آقاي/خانم  اینجانب

 ..........................................................................................گرایش  ...................................................در رشته  ....................................دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 

 18/4/1393به تاریخ  67272/21ابالغیه شماره ( "پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی دکتري"با اطالع از شرایط مواد آیین نامه 

  تقاضــاي پــذیرش در مقطــع دکتــري رشــته مدرســی معــارف اســالمی   ،معــارف اســالمیو شــرایط دانشــگاه ) وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري

را دارم. اینجانب متعهد می شوم که در زمان ارایه درخواست، دانشجوي دوره دکتـري سـایر موسسـات و     ............................................................................گرایش 

م و صحت مطالب و اطالعات قید شده در این کاربرگ، و شرایط دانشگاه معارف اسالمی را کامال مطالعه نموده و تایید مـی نمـایم. در   دانشگاه ها نمی باش

ت به منزلـه  صورت هرگونه مغایرت یا نقص در مدارك، دانشگاه مجاز است در هر مرحله مطابق با مقررات با اینجانب رفتار نماید. ضمن اینکه این درخواس

  ذیرش در دانشگاه نمی باشد. پ

  ..........................................................................................................................................................................................................................آدرس: 

   ...........................................................................آدرس پست الکترونیکی:  .........................................................................................ي: ره تلفن تماس ضروشمار

  

  امضاء:    تاریخ:  

  
  

  

  مشخصات تحصیلی:

  محل تحصیلدانشگاه   مقطع
  سال 

  شروع
  تاریخ 

  فارغ التحصیلی
  توضیحات  معدل  رشته/گرایش

              کارشناسی

    بدون پایان نامه          کارشناسی ارشد

  
  

  

  مقاله علمی پژوهشی: 

    .......................................................................................................................................................................................................................................................ـ عنوان مقاله : 1

  .......................................تاریخ مجوز نشریه  :    ...................................: شماره مجوز نشریه   ................................................................عنوان نشریه:  

  ...........................................................وابسته به :    ...............................................اعتبار نشریه  :   .................................................چاپ شده در شماره :  

  

    .......................................................................................................................................................................................................................................................عنوان مقاله : ـ 2

  .......................................تاریخ مجوز نشریه  :    ...................................شماره مجوز نشریه :   ................................................................عنوان نشریه:  

  ...........................................................وابسته به :    ...............................................اعتبار نشریه  :   .................................................چاپ شده در شماره :  

  

  مدارك پیوست: 

  CV      (فرم فعالیت هاي آموزشی و ... ( ـ  3      تصویر کارت ملیـ   2    تصویر صفحه اول شناسنامه  ـ1

                    اصل ریز نمراتـ   6  تصویر مدرك کارشناسی ارشد ـ   5       اصل رسید بانکی ـ 4

  هاي مربوط به جدول ارزشیابی ـ تصویر سایر گواهی  8  گواهی پذیرش یا یک نسخه نشریه  ـ7

  

  
  

  

  

حل الصاق م

 عکس


	برگ درخواست پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان)

