
 درجائيـدبيرشهياه تربيتـدانشگ - ریـمقطع دكتاستعداد های درخشان در ون ـدون آزمـرش بـپذي فراخوان

 (رسمي يا پيماني فرهنگيان ويژه )  99-99سال تحصيلي 
 

 صرفا از میان فرهنگیان شاغل رسمی  پپییمان  وزارآ آمموزش و   دکتری ثبت نام اولیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع 

الزم اسمت کيیمه ممدارک     گیرد.صورآ م  ac.irsru@register.phd.آدرس پست الكترونیك   ارسال مدارک به باپرورش و 

 89پ30پ03 ممورخ  جیعه تا پایان روز  89پ30پ62 مورخ  شنبهیك زاسكن شده و از رو ت مناسب تهیه وبا فرم هامورد نیاز و فرم

قمرار  و یا ناخوانا ارسال شمده باشمند ممورد بررسم       ناقصک  که اره  است مدیبد به آدرس الكترونیك  مذکور ارسال گردد.

 نخواهند گرفت.  
 

 
 

 مدارك الزم:

 باشد.کارگزین  محل خدمت رسیده اداره آخرین حكم کارگزین  که به تایید  -3

 مذکور و الصاق عكس در فرم 3یاره تكییل فرم ش -6

 و کارشناس   ارشدریزنیراآ دوره کارشناس کپ   -0

 ) درصورآ داشتن(تصویر گواه  زبان مورد قبول دانشگاه -4

در صورآ دعوآ به مصاحبه هیراه  که..( مقاله، کتاب، طرح پژوهش  و.های پژوهش  )ارائه تصویر مستنداآ مربوط به تیام  فعالیت -5

 مستنداآ الزام  است. یداشتن اصل کيیه

ارشد متقاض  تكییل شده شناس توسط استاد راهنیای مقطع کار اید( که یك  از آنها ب0)فرم شیاره حداقل دوعدد توصیه نامه -2

 .باشد

 های آموزش  و پژوهش فعالیترزومه فرم و ارسال تكییل  -7

 (6فرم شیاره) نامه مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناس  ارشد فرم تعهدو ارسال تكییل  -9

نزد بانك  634363504به حساب  (ریالو دویست هزار یك میيیونریال )3پ633پ333  مبيغاصل رسید بانك  غیرقابل استرداد به  -8

 به نام درآمدهای اختصاص  دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائ . 6343تجارآ کد

 تذکر:

 گردد، بررس  نخواهد شد. ارسال 89پ30پ03 بعد از تاریخ مدارک ناقص و یادرصورت  که  -

که در استخدام ی دولت  ادانشگاه ه و دانشجویان سال آخر دوره کارشناس  ارشد فقط مدارک ارسال  دانش آموختگان -

 .مورد بررس  و ارزیاب  برای پذیرش قرار م  گیردپییان پرسی  وزارآ آموزش وپرورش باشند 

قبل از پذیرش دانشجو آیین نامه های مربوط به پذیرش بدون آزمون از طرف وزراآ عيوم،تحقیقاآ و فناوری  که تا درصورت  -

 .تغییری یابد، پذیرش پس از اعیال تغییراآ انجام م  پذیرد

 به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. و مبيغ پرداخت  مدارک تحویي  -

 به منزله انصراف از تقاضا تيق  خواهد شد.جيسه مصاحبه در متقاضیانعدم حضور  -

 التحصیل شوند.فارغ 89پ2پ03بایست  تا  ارشددانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناس  -

 متقاضیان واجد شرایط در زمان مقرر جهت مصاحبه عيی  دعوآ خواهند شد. لذا از مراجعه و تیاس غیر ضروری خودداری نیایند. -

 ، اعالم خواهد شد.www.sru.ac.irدانشگاه به آدرس:  ای  در پایان شهریورماه در سایتاسام  پذیرفته شدگان نه -

و یا دانشكده مربوطه درخشان واحد استعدادهای گروه هرگونه اطالع رسان  الزم از جیيه دعوآ به مصاحبه و سایر مراحل از طریق -

 .رسیدبه اطالع متقاضیان خواهد 

)مطابق با جدول الف( دایر در دانشگاه انجام م  پذیرد و تقاضا برای غیر از رشته های  پذیرش دانشجو صرفا در رشته و گرایش های -

 .مذکور امكان پذیر نی  باشد
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 دبير شهيدرجائيدانشگاه تربيت 99-99های تحصيلي در مقطع دكتری سال تحصيلي شتهر -جدول  الف

ف
ردي

 

 عنوان گرايش رشتهنام 

 - فيزيولوژي ورزشي 1

2 

 مهندسي مكانيك

 مكانيك جامداترشته تخصصي  -طراحي كاربردي

 ديناميك كنترل و ارتعاشاترشته تخصصي   -طراحي كاربردي 3

 ساخت وتوليد 4

 جبر رياضي 5

 آناليز عددي رياضي كاربردي 6

7 
 

 مهندسي برق
 الكترونيك

 قدرت  8

 - معماري 9

 - فلسفه وكالم اسالمي 11

 - برنامه ريزي درسي 11

 سازه مهندسي عمران 12
 

 

 
 

كليه مقاالت، كتب، تأليفات و ساير فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و  اصلپايان نامه و نيز نسخهحكم كارگزيني، ارائه يك نسخه از  :توجه

 .الزامي است زمان مصاحبهاجرايي داوطلب در 

 

 

 

 

 استعدادهای درخشان دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي گروه

 


