فرم شماره 0

به نام خدا

محل
الصاق
عکس

برگ درخواست پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دكتری
سال تحصيلي  ( 0410-0412ویژه فرهنگيان رسمي یا پيماني)
دانشگـاه تربيت دبير شهيـد رجائي

اينجانب آقای/خانم  ......................................فرزند  ......................................متولد  31......../....../......به شماره ملی  ...................... ....................شماره شناسنامه
 ................................سريال شناسنامه  ......................................صادره از  ................................کدپرسنلی  ................................شاال در آماوزو پ پارپرو
منطقااه  ........................................پ دانااآ آموختااه مقطاان کارشناساای ارشااد از دانشااهاه  ..............................................................................در تاااري
 .....................................رشته  ................................................................گرايآ  ........................................................با اطالع از آييننامه ارائاه تهااليالب باه
برگزيدگان علمی برای پرپد به دپرههای تحصيالب تکميلی باالتر (آييننامه پذيرو بدپن آزمون استعدادهای درخشان در مقطن دکتری شماره 63/27676
مورخ  ،3131/40/31اصالحيه آن شماره  63/617644مورخ  31/36/32پ اباللياههاای شاماره  6/63/10124ماورخ  32/6/62پ شاماره  63/32070ماورخ
 30/42/60پزارب علوم ،تحقيقاب پ فناپری) ،پ براساس:

توسط داپطلب تکمي گردد

 ماده يك دستورالعم دانشهاه برای پرپد به دپره دکتری بدپن آزمون (مدارك پيوست است)
 بند -0-1 -6ماده دپ دستورالعم دانشهاه برای پرپد به دپره دکتری بدپن آزمون (مدارك پيوست است)
تقاضای پذيرو در مقطن دکتری رشته  .................................................گرايآ  .................................................را دارم .اينجانب متعالد میشوم در زمان ارائه
درخواست ،دانشجوی دپره دکتری ساير مؤسهاب پ دانشهاهها نمیباشم پ دراستخدام رسمی /پيمانی پزارب آموزو پ پرپرو بوده پ درصاورب قواولی از
سوی دانشهاه مجوز ادامه تحصي از کارگزينی مح خدمت را ارائه خواهم داد پ صحت مطالب پ اطالعاب قيد شده در اين فرم را تأييد مینمايم .درصاورب
هرگونه مغايرب يا نقص در مدارك ،دانشهاه مجاز است در هر مرحله مطابق مقرراب با اينجانب رفتار نمايد .ضمن اينکه اين درخواست به منزله پاذيرو در
دانشهاه نمیباشد.
تاري پ امضاء:

آدرس پ شماره تلفن تماس (ضرپری) :
آدرس پهت الکترپنيکی:
سوابق تحصيلی:
مقطن

دانشهاه مح تحصي

رشته/گرايآ

پرپدی نيمهال/

تاري دقيق

سال تحصيلی

فارغالتحصيلی

معدل
ک

تعداد ترمهای
فارغالتحصيلی

توضيحاب

کارشناسی

توسط مديريت تحصيالب

تکميلی دانشهاه مح

توسط دانشکده

مح تقاضا تکمي

توسط گرپه امور نخوهان پ

استعدادهای درخشان تکمي

گردد

تحصي تکمي

گردد
گردد

کارشناسی ارشد

گواهی میشود آقای/خانم  .................................................دانشجوی مقطن کارشناسی ارشد دپره تحصيلی رپزانه □ شوانه □

رشته ................................................... :گرايآ

 ......................................................دانشهاه  .................................................................تمام پاحدهای درسی را با معدل ک (بدپن احتهاا

نماره پاياانناماه)  .......................پ

معدل ک (با احتها نمره پاياننامه)  .......................گذرانده پ در تاري  ............................با نمره پاياننامه  .........................پ درجه پايانناماه  .............................طای مادب
 ......................نيمهال تحصيلی فارغالتحصي شده است /يا حداکثر تا  3043/42/13از پاياننامه خود دفاع نموده پ فارغالتحصي خواهد شد پ مدب تحصي پی در اين دپره
جمعاً  ................نيمهال خواهد بود.
نام پ نام خانوادگی مدير تحصيالب تکميلی دانشهاه  ............................................تاري  ...............................مالر پ امضاء
گواهی میشود از آقای/خانم  .................................................در جلهه شماره  ...............................مورخ  ...............................مصاحوه علمی -تخصصی به عم آمد پ نامورده
موفق به اخذ پذيرو در رشته  .................................گرايآ □ .......................گرديد □ /نهرديد .صورتجلهه /نامه شورای گرپه ضميمه میباشد.
نام پ نامخانوادگی مدير گرپه آموزشی ...................................................................................تاري  ....................................مالر پ امضاء

تقاضای آقای/خانم  ..................................دانآآموخته مقطن کارشناسی ارشد برای پرپد به مقطن دکتری مورد بررسی قرار گرفت پ حائز شرايط زير میباشد:
به استناد صورتجلهه /نامه شماره  .................................مورخ  ......................گرپه آموزشی  .........................پ صورتجلهه شورای تحصيالب تکميلی دانشهاه به شماره
 .....................مورخ  .............................در مصاحوه علمی پذيرفته□ شده □/نشده است.
براساس حکم کارگزينی معتور فرهنهی (مهتخدم پيمانی يا رسمی پزارب آموزو پ پرپرو) نامورده مجاز به شرکت در فراخوان □ میباشد □ /نمیباشد.
مدارك متقاضی مورد تأييد □ میباشد □/نمیباشد.
تقاضای نامورده در شورای گرپه امور نخوهان پ استعدادهای درخشان مطرح پ پذيرفته □ شده □/نشده است.
گرپه امور نخوهان پ استعدادهای درخشان  ..................................................................تاري  ........................................مالر پ امضاء
توضيحات....................................................................................................................................................... ..........................................................................................................:

