فرم ثبت نام بدون آزمون دوره دكتري براي سال تحصيلي 99-99
 -1وام :

محل الصاق

 -2وام خانوادگي :

عکس

 -3ضماسٌ ضىاسىامٍ:
-6تاسيخ تًلذ:

 -4محل صذيس و تولد :
 -7سريال شناسناهه بصورت كاهل:

 -8كذ ملي :

 -9تلفه تماس (ثابت ي َمشاٌ كٍ تا مُش  88جًابگً باضذ):

 -11ف ارغ التحصيل شده كارشناسي ارشد  ،دقيقاً در تاريخ :

-5وام پذس:

فارغ التحصيل خواهن شد.

يا شاغل به تحصيل كه در تاريخ

 –11نوره پاياى ناهه كارشناسي ارشد و يا درجه علوي و كيفي آى  ،در صورت دفاع پاياى ناهه :
ديرٌ

رشتٍ

داوشگاٌ محل تحصيل

تحصيلي

تاريخ شروع
تحصيل

معدل كل

تاسيخ اتمام تحصيل

تعداد ويمسال

( سيص /ماٌ  /سال )

دقيق (مُم )

كارشىاسي

بدوى احتساب پاياى

كاسضىاسي

ناهه

اسضذ

 – 10سضتٍ گشايطُاي مًسد تقاضا :

گشايص ( حذاكثش  2مًسد ) :

 -11مقاالت چاپ ضذٌ يا پزيشش ضذٌ قطعي  ( :مذاسك چاپ ي يا پزيشش حتماً ضميمٍ مذاسك اسسالي ضًد ).

سديف

عىًان

وام وطشيٍ
(يا كىفشاوس علمي )

چاپ يا
پزيشش

صمان چاپ

تًضيحات

1

2

3

4

( آيا مقاالت ديگشي ويض داسيذ ؟  / . . . . . . .دس صًست يجًد دس بشگٍ جذاگاوٍ اي وًضتٍ ي ضميمٍ ايه فشم ضًد .مذاسك پزيشش ي يا چاپ ويض بشاي َمٍ مًاسد
الصم است).

 - 11مطخصات ي عىاييه طشحُاي پژيَطي (جايگضيه مقالٍ علمي پژيَطي ويست ،اما دس اسصيابي كلي جلسٍ مصاحبٍ مي تًاوذ مؤثش باضذ) :

سديف

مؤسسٍ مشبًط

عىًان

تاسيخ

تاسيخ

ضشيع

خامٍ

تًضيحات

1
2

( هدارك نيز ضويوه شود )
 - 11چاپ كتاب ( يا ترجوه ) نهائي شده :
انتشارات :

عنواى كتاب :

( هدارك هربوط به كتاب در صورت وجود ضويوه شود )
مذاسك اسسال ضذٌ سا ريالً عالمت بضويذ :
هدارك هقاالت پذيزفتِ شدُ
گَاّي رتثِ كارشٌاسي

گَاّي جشٌَارُ علوي هلي ٍ تيي الوللي 
گَاّي رتثِ كارشٌاسي ارشد 

گَاّي هعدل كارشٌاسي ارشد تدٍى احتساب پاياى ًاهِ 

كارًاهِ كارشٌاسي 

گَاّي فارغ التحصيلي كارشٌاسي 
گَاّي هعدل كارشٌاسي

كارًاهِ كارشٌاسي ارشد 

گَاّي فارغ التحصيلي كارشٌاسي ارشد 

گَاّي رتثِ در الوپيادّاي علوي داًشجَيي

َشگًوٍ تًضيح اضافي سا كٍ الصم مي داويذ دس ايىجا ركش كىيذ ي يا دس وامٍ كتبي جذاگاوٍ َمشاٌ با امضاء ضميمٍ ومائيذ :

هتقاضي استفادُ اس تسْيالت آييي ًاهِ شوارُ  62/27676هَرخ ٍ 2149/2/12سارت علَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍري جْت اداهِ تحصيل
ايٌجاًة
داًشجَياى هوتاس در دٍرُ دكتزي تدٍى آسهَى هي تاشن ٍ ضوي تأييد هطالة فَق ،تعْد هي ًواين در صَرت هغايزت هطالة ٍ هدارك ارائِ شدُ تدٍى
ّيچ گًَِ اعتزاضي ضَاتط ٍ هقزرات داًشگاُ را پذيزا تاشن.
آدرس محل سكًوت ي تلفه تماس (ثابت ي َمراٌ بدين تغيير):

آدرس محل كار ي تلفه تماس :

( هحل درج توضيحات اضافي ،در صورت لزوم ) :

امضاء ي تاریخ

