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  مدیریت تحصیالت تکمیلی
  فرم بررسی وضعیت مصاحبه متقاضیان پذیرش در دوره دکتري

 
 درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر 2140بانک تجارت کد  214120534ریال در به حساب شماره   000/000/2فیش پرداختی به مبلغ  

 شناسنامه و کارت ملی) تصویر ( و  )پژوهشی داوطلب –و سوابق آموزشی  (مشخصات فردي 1فرم شماره  
  توصیه نامه مبنی بر تایید صالحیت علمی واخالقی داوطلب)(2فرم شماره   
نھایی " موافقت با ادامھ تحصیل کارکنان" (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت (بعد ازپذیرش  3فرم شماره   

  ارائھ شود)
 ) درخصو ص اعالم درصد دروس آزمون و رتبه  و نیز مشخص نمودن رشته محلهاي معرفی شده براي آزمون مصاحبه( 4فرم شماره   
 (در خصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجو) 5فرم شماره   
 )مخصوص دانشجویان سال آخر دوره ي کارشناسی ارشد( 6فرم شماره  
  فرم نحوه ارزشیابی مرحله دوم آزمون دوره دکتري)( 7فرم شماره   

  )گزارش مرحله دوم پذیرش دانشجوي دکتري( 8فرم شماره  
  توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی جهت درج امتیازات در پرونده معرفی شدگان قبل از مصاحبه قرار می گیرد. 8و 7: فرم هاي شماره نکته   

 استخدام رسمی یا پیمانی (آموزش و  پرورش)تصویر حکم کارگزینی مبنی بر  

 دوره کاردانی(جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی ناپیوسته دارند) تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت  

 تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت  دوره کارشناسی 

 تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت  دوره کارشناسی ارشد 

 وکارشناسی ناپیوسته ریزنمرات کاردانیتصویر  

 تصویر ریزنمرات کارشناسی 

 تصویر ریزنمرات کارشناسی ارشد

 (جهت رویت)پایان نامه کارشناسی ارشد یا خود  pdf یک نسخه 

 (جهت رویت)شجویانی که تاکنون دفاع ننموده اند.نبراي دا دوره کارشناسی ارشد  پروپوزالیا خود   pdf یک نسخه

 مکاتبات مربوط گواهی پذیرش قطعی براي مقاالت چاپ نشده و تصویر کامل متن ارائه شده به مجله و تصویر 

 شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان فرهنگی  گواهی استفاده از سهمیه براي همسر و فرزندان 

 تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی

 31/06/1140تاریخ  مت وظیفه عمومی هستن،ارائه گواهی از مراجع ذیصالح مبنی بر اتمام خدمت تاداوطلبانی که در حال حاضر در خد

که تاریخ اعزام بعد از ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت  براي آندسته داوطلبانی که داراي دفترچه آماده به خدمت می باشند 
  باشد، الزامیست.  31/06/1401شروع دوره 

  کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده  رشته تحصیلی  دانشکده  نام خانوادگی داوطلب نام و
        

 

 


