
 
 

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

 98ـ  99سال تحصیلی 
 

  : پروندهشماره 
 

 

 

 

 13........../........./......... تااری  توداد  .......................................... .....ملی کد  به ......................................فرزند  ...........................................................................آقای/خانم  اینجانب

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

 18/4/1393به تاری   67272/21ابالغیه شماره ) "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری"با اطالع از شرایط مواد آیین نامه 

 تقاضااای پااذیرش در مقطااع دکتااری رشااته مدرساای معااارا اسااالمی  تمعااارا اسااالمیو شاارایط دانشاا اه ( وزارت علااو ت تحقیقااات و فناااوری

را دار . اینجانب متعهد می شو  که در زمان ارایه درخواستت دانشاجوی دوره دکتاری ساایر موس اات و  ............................................................................گرایش 

م و صحت مطادب و اطالعات قید شده در این کاربرگت و شرایط دانش اه معارا اسالمی را کامال مطادعه نموده و تاییاد مای نماایم. در دانش اه ها نمی باش

ت باه منلداه صورت هرگونه مغایرت یا نقص در مدارکت دانش اه مجاز است در هر مرحله مطابق با مقررات با اینجانب رفتار نماید. ضمن اینکه این درخواس

 ذیرش در دانش اه نمی باشد. پ

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

  ...........................................................................آدرس پ ت ادکترونیکی:  .........................................................................................ی: ره تلفن تماس ضروشمار

 

 امضاء:  تاری : 

 
 

 

 مشخصات تحصیلی:

 مقطع
 حوزه/دانش اه

 محل تحصیل 
 سال 
 شروع

 تاری  
 توضیحات معدل رشته/گرایش فارغ ادتحصیلی

 / کارشناساااای

 سطح دو حوزه
      

  بدون پایان نامه     کارشناسی ارشد
 

 

 

 مقاده علمی پژوهشی: 

   .......................................................................................................................................................................................................................................................ا عنوان مقاده : 1

 .......................................تاری  مجوز نشریه  :   ...................................: شماره مجوز نشریه  ................................................................عنوان نشریه:  

 ...........................................................ب ته به : وا  ...............................................اعتبار نشریه  :  .................................................چاپ شده در شماره :  

 

   .......................................................................................................................................................................................................................................................عنوان مقاده : ا 2

 .......................................تاری  مجوز نشریه  :   ...................................شماره مجوز نشریه :  ................................................................عنوان نشریه:  

 ...........................................................واب ته به :   ...............................................اعتبار نشریه  :  .................................................چاپ شده در شماره :  

 
 مدارک پیوست: 

 (      CVفرم فعالیت های آموزشی و ... ) ـ 3   تصویر کارت ملیـ  2  ه اول شناسنامه تصویر صفح ـ1

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

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

 

 
 

 
 

حل ادصاق م

 عکس


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

