
 باسمه تعالي

 ييجادانشگاه تربيت دبير شهيد ر

 مديريت تحصيالت تكميلي

 فرم بررسي وضعيت مصاحبه متقاضيان پذيرش در دوره دكتري

 درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير 2140بانك تجارت كد  214120534ريال در به حساب شماره 000،400،1  فيش پرداختي به مبلغ  

) كپي شناسنامه و كپي و  (عدد سي دي  از اسكن مدارك 2به همراه  پژوهشي داوطلب –و سوابق آموزشي  )مشخصات فردي 1فرم شماره  

 كارت ملي(

 توصيه نامه مبني بر تاييد صالحيت علمي واخالقي داوطلب()2فرم شماره   

اداره آموزش و پرورش محل خدمت )بعد از پذیرش " موافقت با ادامه تحصیل کارکنان" )رسمی یا پیمانی ( از فرم  3فرم شماره   

 نهایی ارائه شود(

 ( درخصو ص اعالم درصد دروس آزمون و رتبه  و نيز مشخص نمودن رشته محلهاي معرفي شده براي آزمون مصاحبه) 4فرم شماره   

 )در خصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجو( 5فرم شماره   

 (سال آخر دوره ي كارشناسي ارشدمخصوص دانشجويان ) 6فرم شماره  

 )توسط موسسه تكميل می شود(  فرم نحوه ارزشیابی مرحله دوم آزمون دوره دکتری() 7 شمارهفرم   

 )توسط موسسه تكميل می شود(  (گزارش مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری) 8فرم شماره  

 جهت درج امتيازات در پرونده معرفی شدگان قبل از مصاحبه قرار می گيرد.توسط کارشناس تحصيالت تكميلی  8و 7: فرم های شماره نكته   

 تصوير حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني )آموزش و  پرورش( 

 دوره كارداني)جهت دانشجوياني كه دوره كارشناسي ناپيوسته دارند( تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيالت  

 پايان تحصيالت  دوره كارشناسيتصوير مدرك يا گواهي  

 تصوير مدرك يا گواهي پايان تحصيالت  دوره كارشناسي ارشد 

 وكارشناسي ناپيوسته تصوير ريزنمرات كارداني 

 تصوير ريزنمرات كارشناسي 

 تصوير ريزنمرات كارشناسي ارشد

 ررسي عدم وجود مغايرت معدل در مدارك تحصيلي مقاطع قبلي ب

 )جهت رويت(پايان نامه كارشناسي ارشد يا خود  pdf يك نسخه 

 )جهت رويت(شجوياني كه تاكنون دفاع ننموده اند.نبراي دا دوره كارشناسي ارشد  پروپوزاليا خود   pdf يك نسخه

 مكاتبات مربوط كپي گواهي پذيرش قطعي براي مقاالت چاپ نشده و تصوير كامل متن ارائه شده به مجله و ارائه اصل و

 درصد به باال 50مفقودين، اسرا و جانبازان شهدا، فرهنگي  گواهي استفاده از سهميه براي همسر و فرزندان 

 )ويژه برادران( تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي

 31/06/99تاريخ  ارائه گواهي از مراجع ذيصالح مبني بر اتمام خدمت تا ،دداوطلباني كه در حال حاضر در خدمت وظيفه عمومي هستن

كه تاريخ اعزام بعد از ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت  دفترچه آماده به خدمت مي باشندبراي آندسته داوطلباني كه داراي  

 باشد، الزاميست.  31/06/99شروع دوره 

 كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده رشته تحصيلي دانشكده نام و نام خانوادگي داوطلب

    

 

 


