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باه   "  درخشاان در دوره دتتاری  پذیرش بدون آزمون استعدادهای " نامه  دانشگاه یزد  بر اساس آئین

در  26/22/2939ماورخ   697622/62اصالحیه مربوط به آن به شاماره  و  21/4/39مورخ  27676/62شماره 

واجاد شارایز زیار، از قریا       ارشد مقطع تارشناسی آموختگان ممتاز از بین دانشهای اعالم شده،  رشته

 .پذیرد دانشجو می 37-31بررسی سواب ، مصاحبه و بدون شرتت در آزمون برای سال تحصیلی 
 

 :شرایط عمومی   –الف 
 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1

 .نظام جمهوری اسالمی ایران متعهد به قانون اساسی و -2

 .نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح -3

 

 :شرایط اختصاصی   –ب 
توانندد تقاادای    در صورت احراز شرایط زیر می( 95، 94، 93های  ورودی)ارشد  پژوهشی مقطع کارشناسی -آموختگان دوره آموزشی دانش

 .انشگاه ارائه دهندخود را برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون به د

بداالتر   یدا  11( یا میانگین همتراز شدده ) و میانگین کل پیوسته باالتر در دوره کارشناسی یا 11میانگین کل  باید دارای متقاای -1

 .باشد (ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی)

نیمسال اول سدال  لذا داوطلبانی که در . ارشد نگذشته باشد آموختگی متقاای در مقطع کارشناسی سال از تاریخ دانش 2بیش از  -2

 .نیستنداند، مجاز به شرکت در این فراخوان  التحصیل شده فارغ و قبل از آن 49-59تحصیلی 

کسد   ) کسد  کندد   حبه مطابق جدول ارزشیابی پیوستپژوهشی و مصا –امتیاز از فعالیتهای آموزشی 16حداقل متقاای باید  -3

 (.است الزامیبخش امتیازات پژوهشی  1امتیاز از ردیف شماره  1حداقل 

 

 :های علمی برگزیده  نحوه ارائه مقاالت یا فعالیت  –ج 
چاپ بوده و مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش  1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره  -2

 .ارشد باشد نامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی با پایان

، فرصت خواهدد داشدت   91-98دانشجو پس از کس  پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی :  1تبصره 

ارائه نماید؛ در غیدر ایدن صدورت قبدولی وی ل دو      که مقاالت خود را که دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را 

 .خواهد شد

 .منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله است:  2تبصره 

 

 

 اطـالعیــه
 

 در  استعدادهای درخشان دانشگاه یزدپذیرش بدون آزمون 

 ( 89-89نیمسال اول سال تحصیلی )دكتری  مقطع
 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مرکز استعدادهای درخشان

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/phd-94-95new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/phd-94-95new.pdf


 .ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است -2

 .های علمی و صنعتی ایران باشد هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش -3

 .باید تایید دبیرخانه جشنواره را کس  و ارائه نمایند( خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا)معتبر های علمی  برگزیدگان جشنواره -4

 .برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کس  و ارائه نمایند -5

یابدد کده    بده مقداالتی اختصدای مدی     1 جدول شماره 1-1آموختگان آموزش محور، امتیاز ردیف  برای یکسان بودن شرایط دانش -1

بدا  )مرتبط با رشته تحصیلی بوده و به تنهایی توسط دانشجو یا همراه یکی از اعضاء هیات علمی همان رشته نوشدته شدده باشدد    

 (.ارشد وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی
 

 

 :ظرفیت پذیرش   –د 
پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشدجویان   –ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی% 26حداکثر  -1

 .واجد شرایط اختصای دارد

 .ظرفیت مذکور، مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه است -2

 .بود دانشگاه در رد یا قبول تقااای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد -3

 

 :فرآیند اجرا   –هـ 
و امتیداز  ( 2مطابق جدول شماره )امتیاز  36، امتیاز آموزشی حداکثر (1مطابق جدول شماره )امتیاز  46امتیاز پژوهشی حداکثر  -1

، (برای دارنددگان مددرک زبدان   )امتیازدهی به مدارک زبان متقاایان . است( 3مطابق جدول شماره )امتیاز  36مصاحبه حداکثر 

 .صورت خواهد گرفت 4 مطابق جدول شماره عیناً

امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و  16گیرد و داوطلبانی که حداقل  امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می -2

 .گیرند کس  نمایند، به ترتی  امتیاز در اولویت بررسی قرار می 3و  2، 1مصاحبه را مطابق با جداول شماره 

 .شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد رسی های الزم، اسامی پذیرفتهپس از بر -3

 

 :مدارك مورد نیاز -و 
 (jpg: نوع فایل )شده درخواست پذیرش بدون آزمون تکمیل (الف)فرم .1

 (jpg: نوع فایل )تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی  .2

 (jpg: نوع فایل )التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات  تصویر گواهینامه فارغ .3

 (jpg: نوع فایل )به همراه ریزنمرات ( التحصیل برای دانشجویان فارغ)ارشد  التحصیلی کارشناسی تصویر گواهینامه فارغ .4

 (jpg: نوع فایل )ه به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماد .5

 (jpg: نوع فایل )تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه  .1

 (jpg: نوع فایل . )تصویر کامل از کلیه مقاالت علمی و گزارشهای پژوهشی منتشر شده .1

 (jpg: نوع فایل . )ه باشد، الزامی استتصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقااا به چاپ نرسید .8

، مجالت داخلی یا خارجی که مقاالت متقاای در آن چاپ ISC ،ISIی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی،  تصویر گواهی اعتبار درجه .9

 ( jpg: نوع فایل . )شده و یا خواهد شد

برای بررسی صالحیت علمی داوطل  در زمان ( ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد)دوران تحصیل ( ان)نامه علمی از استاد تصویر معرفی .16

 (jpg: نوع فایل . )مصاحبه الزامی است

 

 



  :به شرح زیر  نام ح  ثبتمبلغ  پرداخت .22

( هزار ریالو پنجاه  ششصد) 666/651کلیه متقاایان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاهها موظف به پرداخت حق ثبت نام به مبلغ 

به مبلغ  نام موظف به پرداخت حق ثبتارشد  یا کارشناسی پیوسته التحصیالن دانشگاه یزد در یکی از مقاطع کارشناسی فارغو برای 

 .برای این منظور از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی اقدام نمایند. هستند( هزار ریال چهارصد) 666/646

سایر التحصیل  فارغریال است که متقاایان  666/466الزم به توایح است که در هنگام پرداخت اینترنتی، مبلغ پیش فرض : تذکر 

ت ییر دهند و سپس جهت ریال  666/156به   "داختیمبلغ پر"فرض را به صورت دستی در قسمت  باید مقدار پیشها دانشگاه

کارشناسی و کارشناسی  تحصیلی ی که هیچ یک از مقاطعلذا آن دسته از متقاایان. را انتخاب نمایند "بانک تجارت"پرداخت، آیکن 

ثبت نام خود را تکمیل نموده اند الزم  وریال را پرداخت 466666فقط مبلغ  را از دانشگاه یزد فارغ التحصیل نشده اند و ارشد خود

و تکمیل   https://epayment.yazd.ac.ir: است با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس 

اقدام نمایند و رسید واریزی را ( یالر256666)موارد خواسته شده و مشخصات خود مشابه تصویر ذیل نسبت به واریز مبلغ دوم 

 .نام بارگذاری نمایند اسکن نموده و در هنگام ثبت

 

 
 

 
 

 :نام  اطالعات ثبت -ز 
 .است 31/61/1391برای متقاایان ( الکترونیکی)آخرین مهلت ثبت نام غیرحضوری  .1

تواننددد بددا مراجعدده بدده سددامانه آموزشددی دانشددگاه بدده آدرس       ، مددی(الکترونیکددی)نددام غیرحضددوری   متقااددیان بددرای ثبددت   .2

ir.ac.yazd.golestan://http (Internet Explorer  به باال 1نسخه )    با مطالعه راهنمای مربوطه، ثبت نام خدود را بده انجدام

 .ندبرسان

  –صدفائیه   –یدزد  )      را بده آدرس دانشدگاه  ( بند و)، اصل همه مدارک مورد نیاز (الکترونیکی)نام غیرحضوری الزم است بعد از ثبت .3

مرکدز اسدتعدادهای درخشدان     –ساختمان شهید احمدی روشن  –پردیس اصلی دانشگاه یزد  –چهار راه پژوهش   -بلوار دانشگاه 

 .ت نمایندپس ( 8915818411: کد پستی 

https://epayment.yazd.ac.ir/
https://epayment.yazd.ac.ir/
http://golestan.yazd.ac.ir/


شدده بعدد از تداریخ     گیدرد و بده مددارک نداقص و یدا دریافدت       پذیرش نهایی براساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبدین صدورت مدی    .4

 .ترتی  اثر داده نخواهد شد 16/62/1391

 .اعالم خواهد شد( 91زمان تقریبی تیرماه)  http://www.yazd.ac.irسنتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدر .5

 

 :توضیحات مهم -ح 

نیمسال تجاوز  5ارشد نباید از  نیمسال و در دوره کارشناسی 8نباید از  پیوسته طول مدت تحصیل متقاای در دوره کارشناسی -1

 .کرده باشد

 .آموخته شود دانش 1391متقاای باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال  -2

ارشد  های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی رشته پذیرش متقاایان در مقطع دکتری، در همان رشته تحصیلی یا -3

 .داوطل ، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

ارشد آنها  آموختگانی که یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری از دانش -4

های  ها، پردیس یرانتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضوری، جامع علمی کاربردی، مجازی، پژوهشکدهدانشگاههای غیردولتی، غ

 .گیرد صورت نمی کارشناسی ناپیوستهالملل و دانشگاه فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان مدرک  بین

نامه برای ورود بدون  ستفاده از این آئینهای خارج از کشور، مجاز به ا التحصیالن دانشگاه آموختگان اتباع خارجی و فارغ دانش -5

 .آزمون به دوره دکتری نیستند

شوند،  برای متقاایانی که از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون می یت ییر رشته محل تحصیل و میهمان -1

 .ممنوع است

ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق اوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  برایارشد  پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی -1

بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، . پذیرد و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می

ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعالم  فعالیتهیچگونه حقی برای داوطل  ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به 

 .خواهد شد

ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در  -8

فت این تائیدیه ؛ بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشت ال به تحصیل تا دریاخواهدبودسازمان سنجش آموزش کشور 

 .معذور است

شود با دقت الزم، مفاد اطالعیه را،  لذا به داوطلبان توصیه می. مسترد نخواهد شد به هیچ عنوانمدارک ارسالی و وجه واریزی،  -9

 . نام در فراخوان اقدام نمایند مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت

در وقت ) 635-31233118 شمارهبا دانشگاه یزد  مرکز استعدادهای درخشانتوانند با  شتر میبرای کس  اطالعات بی داوطلبان -16

 :حاصل و یا با ارسال ایمیل به آدرستماس ( اداری

 talented-std@offices.yazd.ac.ir  و یا به آدرس اینترنتیhttp://talent.yazd.ac.ir مراجعه نمایند. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (امتیاز 42حداتثر )امتیازات پژوهشی نحوه محاسبه  2جدول شماره 

 نحوه ارزیابی حداتثر امتیاز حداقل امتیاز نوع فعالیت ردیف

 (قب  نظر تمیته مصاحبه تننده)

پژوهشاای –مقااا ت علماای  -2-2 2

مرتبز با پایاان  ( داخلی و خارجی)

 نامه

گواهی ثبات اختاراع ماورد     -2-6

تائید سازمان پژوهشااای علمای و   

 صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره هاای   -2-9

-خوارزمی)علمی معتبر بین المللی

 (ابن سینا-رازی-فارابی

 

 

 

 

 امتیاز 7

 

 

 

 امتیاز 66

 

 

امتیاز مطاب  آیین نامه  7هر مقاله تا 

 ارتقاء

 

 

و  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 

 امتیاز 5داخلی تا 

 

 

 

 7و خارجی تا  9برگزیدگی داخلی تا 

 امتیاز

ترویجی مارتبز باا    -مقا ت علمی 6

 پایان نامه 

------ 

 

امتیاز مطاب  آئین نامه  9هر مقاله تا  امتیاز 2

 ارتقاء

مقا ت چاپ شده در تنفرانس های  9

 (داخلی یا خارجی)معتبر

------ 

 

و هار مقالاه    6المللی تا  هر مقاله بین امتیاز 4

 امتیاز 2ملی 

تالیف یا ترجمه تتاا  مارتبز باا     4

 رشته تحصیلی

------ 

 

 ------ امتیاز 4

 

 ------ ارشد تیفیت پایان نامه تارشناسی 5

 

 امتیاز 6و بسیار خو  تا  4عالی تا  امتیاز 4

 ----- 42 7 جمع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (امتیاز 92حداتثر ) نحوه محاسبه امتیازات آموزشی     6جدول شماره 

حداتثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 ارزیابینحوه 

 (قب  نظر تمیته مصاحبه تننده)

  امتیاز 2تا  معدل و تیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره تارشناسی 2

ارشاد   معدل و تیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره تارشناسای  7

 ناپیوسته

  امتیاز 5تا 

 2نیمسال 1امتیاز،    6نیمسال  7امتیاز، 9نیمسال  2 امتیاز 9 قول مدت تحصیل در دوره تارشناسی  1

 نیمسال صفر امتیاز 3امتیاز، 

3 

آموزشی )ارشد ناپیوسته قول مدت تحصیل در دوره تارشناسی

 (پژوهشی–

 

 امتیاز 9

 2نیمسال  4امتیاز،  و  6نیمسال  9امتیاز،  9نیمسال  6

 نیمسال صفر امتیاز 5امتیاز، 

 ارشد پیوسته تارشناسی

 

 نیمسال صفر امتیاز 29امتیاز، 6نیمسال 26

آماوزش  )ارشد ناپیوسته قول مدت تحصیل در دوره تارشناسی

 (محور

 امتیاز، 2نیمسال  9امتیاز،  6نیمسال 6

 نیمسال صفر امتیاز 4

تا  7رتبه -امتیاز   4:   2تا  4رتبه  -امتیاز 5: 9تا  2رتبه  امتیاز 5 دانشجویی-برگزیدگان المپیاد های علمی 22

 2: 25تا  29رتبه -امتیاز  6 : 26تا  22رتبه  -امتیاز  9:  3

 امتیاز

 4قب  جدول شماره  امتیاز 1 داشتن مدرک زبان معتبر  22

 ------ امتیاز 92 جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه – 9جدول شماره 

 امتیازات مکتسبه  حداتثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 (قب  نظر تمیته مصاحبه تننده)

در تجزیه و تحلیل مسائل علمای و پاساوگویی باه     تسلز 26

 سوا ت

  امتیاز 9

  امتیاز 9 وسعت نظر، نوآوری و تارآفرینی 29

  امتیاز 9 شوصیت، متانت و نحوه تعامل 24

  امتیاز 9 نگرش و اقالعات فناورانه مرتبز با رشته تحصیلی 25

  امتیاز 9 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 22

هاای علمای    همراستایی زمینه پژوهشی داوقلب با اولویت 27

 اعضای گروه

  امتیاز 25

  92 جمع

 

 

 

 

 المللی زبان انگلیسی های ملی و بین همترازی نمرات آزمون – 4جدول شماره 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOFEL 
IBT 

TOFEL 
Computer 

TOFEL PAPER+ 

TPLIMO 

 حداتثر امتیاز

 امتیاز  1 212-222 922-652 262-32 3-7 222-32

 امتیاز  7 533-575 643-696 35-12 3/2-5/2 13-15

 امتیاز  2 574-552 692-629 15-72 4/2-2 14-12

 امتیاز  5 543-565 626-232 75-22 3/5-5/5 73-75

 امتیاز  4  564-522 235-279 25-52 4/5-5 74-72

 امتیاز  9  433-475 276-256 55-42 3/4-5/4 23-25

 امتیاز  6 474-452 252-299 45-92 4/4-4 24-22

 امتیاز  2 443-465 296-229 95-63 3/9-5/9 53-52

 

 

 

 

 



 

  37-31دانشگاه یزد در سال تحصیلی دتتریرشته های تحصیلی 

(برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون و با استفاده از سامیه استعدادهای درخشان)

 گرایش رشته تحصیلی ردیف گرایش رشته تحصیلی ردیف
 هندسه توپولوژی ریاای 21   زبان و ادبیات فارسی 1

 جبر ریاای 28   آموزش زبان انگلیسی 2

 آنالیز ریاای  29   زبان و ادبیات عرب 3

   ریاای کاربردی 36 اقتصاد مالی علوم اقتصادی 4

 عددیآنالیز  ریاای کاربردی 31 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی 5

1 
 علوم اقتصادی

اقتصاد شهری و منطقه 

 ای

32 
 های هیدرولیکی آب و سازه مهندسی عمران

1 
 مدیریت بازرگانی

رفتارسازمانی و مدیریت 

 منابع انسانی 

33 
 راه و ترابری مهندسی عمران

 سازه مهندسی عمران 34 مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی 8

 ژئوتکنیک مهندسی عمران 35 تولید و عملیات مدیریت صنعتی 9

 مکانیک سنگ مهندسی معدن 31 تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی 16

 مخابرات میدان و موج مهندسی برق 31 حقوق مالی مالی  11

 مخابرات سیستم مهندسی برق 38 مهندسی مالی مالی  12

 قدرت مهندسی برق 39   تفسیر تطبیقی 13

14 
 جامعه شناسی

مسائل جامعه شناسی 

 اجتماعی ایران

مهندسی مواد و  46

 متالورژی
  

15 
 جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی 

 و توسعه

41 
 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک

اقلیم )آب و هواشناسی 11

 (شناسی
  

42 
 مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی 

 مکانیک جامدات

ج رافیا و برنامه ریزی  11

 شهری
  

43 
 مکانیکمهندسی 

طراحی کاربردی شاخه تخصصی 

 دینامیک،کنترل و ارتعاشات

   مهندسی صنایع 44 اپتیک و لیزر فیزیک 18

 هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر 45 فیزیک پالسما فیزیک 19

26 
 فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه 

 میدانها

41 
 نرم افزار مهندسی کامپیوتر

 تکنولوژی نساجی مهندسی نساجی 41 ای فیزیک هسته فیزیک 21

 های آبخیز مدیریت حوزه علوم و مهندسی آبخیز 48 فیزیک ماده چگال فیزیک 22

 حفاظت آب و خاک علوم و مهندسی آبخیز 49 شیمی آلی شیمی 23

24 
 شیمی فیزیک شیمی

مدیریت و کنترل  56

 بیابان
  

 معماری معماری 51 شیمی تجزیه  شیمی 25

      آمار 21



 

 

 87-89درخواست پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي 
 

 

 ......................................................: شماره شناسنامه: .......................................................................................  نام و نام خانوادگی 

 ..............................................شماره تلفن ثابت با ذتر تد شارستان: ..................تولد  سال:..................................................تد ملی 

 :................................................................................................................آدرس متقاضی.....................:.................شماره تلفن همراه

        .........................................................                                                                    : .................................................................گرایش مورد تقاضا در دوره دتتری/ عنوان رشته 
 

 : مشوصات دوره تارشناسی  

 : ........................................................................ رشته تحصیلی:  ...............................................................  دانشگاه محل تحصیل 

 : ...........................................................سال فراغت از تحصیل : ....................................................................................   معدل تل
 

 : ارشد  مشوصات دوره تارشناسی

 : ...............................................................گرایش /رشته تحصیلی:  ................................................................ دانشگاه محل تحصیل 

 : ...............................................................سال فراغت از تحصیل ............................ : .....................................سال شروع به تحصیل 

 ...(..................................بدون احتسا  نمره پایان نامه)معدل تل(......................................با احتسا  نمره پایان نامه)معدل تل

                                                                  آموزش محورپژوهشی-آموزشی 

 ........................................................: ...........................................................................................................................عنوان پایان نامه 

 ...............................................: ...........................................................................................................................استادان راهنما /استاد 

 .......................................................................................................................................................................... :استادان مشاور /استاد 

 : ....................................................یخ دفاع تار:  ..............................................................نمره پایان نامه 
 

 : مشوصات تارهای پژوهشی 

 ISIتعداد مقا ت در مجالت ......... 

 پژوهشی داخلی  تعداد مقا ت در مجالت علمی ......... 

 ترویجی  -تعداد مقا ت در مجالت علمی......... 

 مجالت معتبر داخلی و خارجیتعداد سایر مقا ت در ......... 

 تعداد مقا ت تنفرانسی معتبر داخلی یا خارجی......... 

 تالیف یا ترجمه تتا  مرتبز با رشته تحصیلی......... 

 گواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهشاای علمی و صنعتی ایران......... 

 (ابن سینا-رازی-فارابی-خوارزمی)لیالمل های علمی معتبر بین برگزیدگی در جشنواره......... 

های مربوطه پیوست را به صورت کامل تکمیل و به همراه  فرم... ها، ثبت احتراع و  الزم است برای هر یک از مقاالت، کتاب

 .سایر مدارک ارائه گردد 

ارت علوم و دانشگاه در این زمینه، متعاد ضمن آگاهی و پذیرش تامل تلیه ضوابز و مصوبات وز.................................. اینجانب 

، صحیح و تامل (های الف،  ، ج، د و ها  فرم)های درخواست ورود به دوره دتتری بدون آزمون  شوم تلیه اقالعات اعالم شده درفرم می

و اصالحیه  2939/ 21/24رخمو 27676/62آئین نامه شماره تند و بر اساس  ها تعادی را برای دانشگاه ایجاد نمی بوده و ارائه این فرم

حداقل شرایز ورود به دتتری را دارا هستم و چنانچه در هر مرحله ثبت نام،  26/22/2939مورخ  697622/62مربوط به آن به شماره 

 آورده و تواند از ادامه تحصیل من جلوگیری بعمل ام، دانشگاه می پذیرش و تحصیل مشوص گردد ته واجد هر یك از شرایز فوق نبوده

 .قب  مقررات با اینجانب رفتار نماید

 :امضاء متقاضی                                                                                                                           

 :تاریخ                                                                                                                           

 

محل  

الصاق 

 عکس
 

(الف) فرم  



 (تصویر تلیه صفحات مقاله پیوست گردد ) مشوصات مقا ت مجله 
 

 

       

 :عنوان مقاله      
 

 

 :نام مجله 

 

 

     ترویجی -علمی         مورد تائید وزارت علوم ISCپژوهشی داخلی یا  علمی            ISI:مجله نوع

 

   .ضمیمه گردد حتما گواهی اعتبار مجله :  بسیار مام توجه

   

                  استمستورج از پایان نامه                     مرتبز با پایان نامه است.    

                     

 :  استنام شما نفر چندم             :              تعداد نویسندگان 

 

 :    نام و نام دانشگاه نویسندگان 

 

 

 

 :تاریخ چاپ :                                  تاریخ پذیرش 

 

 

 

 

 :تایید متقاضی 

 .  تمام موارد فوق را تایید می نمایم......................................... اینجانب 

 امضا                                                                                                                

 

 

(ب) فرم  

 



 

 (تصویر تلیه صفحات پیوست گردد ) مشوصات مقا ت تنفرانس 
 

 

 

       

 :عنوان مقاله      
 

 

 :نام تنفرانس 

 

 

 :موسسه برگزارتننده 

 

 :    سال ( :                                                             تشورشار)محل 

 

                 است      پایان نامه  مرتبز با                    نیستپایان نامه  مرتبز با    

                     

                                                                          چکیده مقاله تامل 

 

 :زمان و محل برگزاری تنفرانس        

 

 

 :  استنام شما نفر چندم :                        تعداد نویسندگان 

 

 :    نام و نام دانشگاه نویسندگان 

 

 

 

 :تایید متقاضی 

 .  نمایم تمام موارد فوق را تایید می......................................... اینجانب 

 امضا                                                                                                                

 

 

(ج) فرم  

 

 

 



 

 مشوصات ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 

 

 

 :مشوصات گواهی ثبت اختراع مورد تائید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران       

 

         

 

 

 

 

 

 

 :تایید متقاضی 

 .  نمایم تمام موارد فوق را تایید می......................................... اینجانب 

 امضاء                                                                                                                

 

 

(د) فرم  

 

 

 



 

 مشوصات تالیف یا ترجمه تتا  مرتبز با رشته تحصیلی:

 

 

   

:عنوان تتا         

 

 

 :نام ناشر 

 

 

باشد     مرتبز با رشته تحصیلی می             باشد مرتبز با رشته تحصیلی نمی 

 

 

 :  باشد نام شما نفر چندم می:                        تعداد نویسندگان 

 

 

 :    نام و نام دانشگاه نویسندگان 

 

 

 

 

 :تایید متقاضی 

 .  نمایم تمام موارد فوق را تایید می......................................... اینجانب 

 امضاء                                                                                                                

 

  

 
 

(هـ) فرم  

 

 

 


