باسمه تعالي

اطـلاعیــه
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مرکز استعدادهای درخشان

دانشگاه زدد ر ااگهآ ین

مقطع دكتری (نیمسال اول سال تحصیلی )3011-3199

نهمه " پذز ش ردون یزمون ااگعدداداه درخشهن در دور دکع

" ره

شگاهر  62/27676مورخ  39/4/21و اصگاهی ه م رو ره ین ره شاهر  62/697622مورخ  2939/22/26در
رشگعهاه اعاهم شگد از ر

دانشیموخعاهن ماعهز مقطع کهرشگاهاگ ارشد واجد ش ازط زز از ط زق

ر را اوارق مصهیبه و ردون ش کت در یزمون ر ا اهل تحص ا  2422-2933دانشجو م پذز د.

الف – شرایط عمومی :
 -1اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 -2متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 -3نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – شرایط اختصاصی :
دانشآموختگان دوره آموزشیی -پژوهشیی مقعع اارشیناسیارشد (ورودیهای  )97 ،96 ،95در صورت احراز شرایط زیر میتوانند تقاضای
خود را برای ورود به دوره داتری بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند.
 -1متقاضیی باید دارای میانگین ال  16یا بالاتر در دوره اارشیناسیی پیوسیته و میانگین ال (یا میانگین همتراز شده)  17یا بالاتر
(بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره اارشناسیارشد) باشد.
 -2طول مدت تحصیل متقاضی در دوره اارشناسی پیوسته نباید از  8نیمسال و در دوره اارشناسیارشد نباید از  5نیمسال تجاوز ارده
باشد.
 -3بیش از  2سیال از تاری دانشآموختگی متقاضی در مقعع اارشناسیارشد نگذشته باشد .لذا داوطلبانی اه در نیمسال اول سال
تحصیلی  97-96و قبل از آن فارغالتحصیل شدهاند ،مجاز به شرات در این فراخوان نیستند.
 -4متقاضیی باید حداقل  66امتیاز از فعالیتهای آموزشیی– پژوهشیی و مصاحبه معاب جدول ارزشیابی پیوست اسب اند (اسب
حداقل  5امتیاز برای متقاضییانی اه بیش از ی

سیال از فارغ التحصییلی آنها نگذشته است و  7امتیاز برای مابقی متقاضیان از

ردیف شماره  1بخش امتیازات پژوهشی الزامی است).

ج – نحوه ارائه مقالات یا فعالیتهای علمی برگزیده :
 -2مقالات ارائه شده طب جدول شماره  1مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط
با پایاننامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل اارشناسیارشد باشد.

تبصیره  : 1دانشیجو پ

از اسیب پذیرش در مقعع داتری فقط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی  ،1466-1399فرصت خواهد

داشیت اه مقالات خود را اه دارای گواهی پذیرش اسیت ،به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمایدد در ریر این صورت قبولی وی
لغو خواهد شد.
تبصره  : 2منظور از پذیرش مقاله ،پذیرش بدون قید و شرط مقاله است.
 -2ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است.
 -3هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.
 -4برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی ،فارابی ،رازی و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را اسب و ارائه نمایند.
 -5برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را اسب و ارائه نمایند.
 -6برای یکسان بودن شرایط دانشآموختگان آموزش محور ،امتیاز ردیف  1-1جدول شماره 1به مقالاتی اختصاص مییابد اه مرتبط
با رشیته تحصییلی بوده و به تنهایی توسط دانشجو یا همراه یکی از اعءاه هیات علمی همان رشته نوشته شده باشد (با وابستگی
دانشگاه محل تحصیل اارشناسیارشد).

د – ظرفیت پذیرش :
 -1حدااثر  %26ظرفیت پذیرش با آزمون شییوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه داتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان
واجد شرایط اختصاص دارد.
 -2ظرفیت مذاور ،مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه است.
 -3دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره داتری خود نخواهد بود.

هـ – فرآیند اجرا :
 -1امتیاز پژوهشیی حدااثر  46امتیاز (معاب جدول شیماره  ،)1امتیاز آموزشی حدااثر  36امتیاز (معاب جدول شماره  )2و امتیاز
مصیاحبه حدااثر  36امتیاز (معاب جدول شیماره  ) 3اسیت .امتیازدهی به مدار

زبان متقاضیان (برای دارندگان مدر

زبان)،

عیناً معاب جدول شماره 4صورت خواهد گرفت.
 -2امتیازدهی توسط امیته علمی رشته ذیربط صورت میگیرد و داوطلبانی اه حداقل  66امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و
مصاحبه را معاب با جداول شماره  2 ،1و  3اسب نمایند ،به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار میگیرند.
 -3پ

از بررسی های لازم ،اسامی پذیرفتهشدگان اولیه در موعد مقرر ،از طری پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

و  -مدارك مورد نیاز:
 .1فرم(الف)تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون (نوع فایل ارسالی)jpg :
 .2تصویر صفحه اول شناسنامه و اارت ملی (نوع فایل ارسالی)jpg :
 .3تصویر گواهینامه فارغالتحصیلی اارشناسی با ذار معدل ال به همراه ریزنمرات (نوع فایل ارسالی)jpg :
 .4تصویر گواهینامه فارغالتحصیلی اارشناسیارشد (برای دانشجویان فارغالتحصیل) به همراه ریزنمرات (نوع فایل ارسالی)jpg :

.5

تصویر اارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد (نوع فایلارسالی )jpg :

 .6تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه (نوع فایل ارسالی)jpg :
 .7تصویر اامل از الیه مقالات علمی و گزارشهای پژوهشی منتشر شده( .نوع فایل ارسالی)jpg :
.8

تصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی اه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد ،الزامی است( .نوع فایل ارسالی)jpg :

 .9تصویر گواهی اعتبار درجهی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی ،ISI ،ISC ،مجلات داخلی یا خارجی اه مقالات متقاضی در آن چاپ
شده و یا خواهد شد( .نوع فایل ارسالی)jpg :
 .16تصویر معرفی نامه علمی از استاد(ان) دوران تحصیل (ترجیحاً دوره اارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان
مصاحبه الزامی است( .نوع فایل ارسالی)jpg :

 .22پ داخت مباغ یق ثبتنهم ره ش ح زز :
مبلغ ح ثبتنام برای دانش آموختگان سایر دانشگاهها مبلغ ( 766/666هفتصد هزار ریال) است .این مبلغ برای دانش آموختگان
دانشگاه یزد در یکی از مقاطع اارشناسی پیوسته یا اارشناسیارشد مبلغ ( 566/666پانصدهزار ریال) می باشد.
تذار  :لازم به توضیح است اه در هنگام پرداخت اینترنتی ،مبلغ پیش فرض  566/666ریال است اه متقاضیان فارغالتحصیل سایر
دانشگاهها باید مقدار پیشفرض را به صورت دستی در قسمت "مبلغ پرداختی" به  766/666ریال تغییر دهند و سپ
پرداخت ،آیکن "بان

تجارت" را انتخاب نمایند .لذا آن دسته از متقاضیانی اه هیچ ی

جهت

از مقاطع تحصیلی اارشناسی و اارشناسی

ارشد خود را از دانشگاه یزد فارغ التحصیل نشده اند و فقط مبلغ  566666ریال را پرداخت و ثبت نام خود را تکمیل نموده اند لازم
است با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونی

دانشگاه یزد به آدرس  https://yazd.ac.ir/epay/talent :و تکمیل موارد خواسته

شده و مشخصات خود مشابه تصویر ذیل نسبت به واریز مبلغ دوم ( 266666ریال) اقدام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در
هنگام ثبتنام بارگذاری نمایند.

ز  -اطلاعات ثبتنام :
 .1آخرین مهلت ثبت نام ریرحءوری (الکترونیکی) برای متقاضیان  2933/22/62است.
 .2متقییاضییییییان برای ثبییتنییام ریرحءیییوری (الکترونیکی) ،میتواننیید بییا مراجعییه بییه سیییامییانییه آموزشیییی دانشیییگییاه بییه آدرس
 Internet Explorer( http://golestan.yazd.ac.irنسیییخیه  7به بالا) با معالعه راهنمای مربوطه ،ثبت نام خود را به انجام
برسانند.
 .3لازم اسیت بعد از ثبتنام ریرحءییوری(الکترونیکی) ،اصییل همه مدار مورد نیاز (بند و) را به آدرس دانشییگاه ( یزد – صییفائیه –
بلوار دانشگاه  -چهار راه پژوهش – پردی اصلی دانشگاه یزد – ساختمان شهید احمدی روشن – مراز استعدادهای درخشان اد
پستی  ) 8915818411 :پست نمایند.
 .4پذیرش نهایی براسیییاس بررسیییی مدار و سیییواب داوطلبین صیییورت میگیرد و به مدار ناقص و یا دریافتشیییده بعد از تاری
 2933/22/92ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .5نتایج اولیه از طری وبگاه دانشگاه به آدرس ( http://www.yazd.ac.irزمان تقریبی تیرماه )99اعلام خواهد شد.

ح  -توضیحات مهم:
 -1متقاضی باید حدااثر تا پایان شهریورماه سال  1399دانشآموخته شود.
 -2پذیرش متقاضیان در مقعع داتری ،در همان رشته تحصیلی یا رشتههای تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره اارشناسیارشد
داوطلب ،به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
 -3پذیرش بدون آزمون در مقعع داتری از دانشآموختگانی اه یکی از مقاطع تحصیلی اارشناسی یا اارشناسیارشد آنها دانشگاههای
ریردولتی ،ریرانتفاعی ،آزاد ،پیام نور ،نیمه حءوری ،جامع علمی ااربردی ،مجازی ،پژوهشکدهها ،پردی های بینالملل و دانشگاه
فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان مدر

اارشناسی ناپیوسته صورت نمیگیرد.

 -4دانشآموختگان اتباع خارجی و فارغالتحصیلان دانشگاههای خارج از اشور ،مجاز به استفاده از این آئیننامه برای ورود بدون آزمون
به دوره داتری نیستند.
 -5تغییر رشته محل تحصیل و میهمانی برای متقاضیانی اه از طری آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون میشوند،
ممنوع است.
 -6پذیرش نهایی دانشجویان اارشناسیارشد برای ورود بدون آزمون در مقعع داتری ،معاب ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش اشور انجام میپذیرد .بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه ،هیچگونه
حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد ارد و نتایج پ
 -7ثبت نام قععی پ

از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سواب داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش ،منوط به تائید دبیرخانه هیات مرازی گزینش دانشجو مستقر در

سازمان سنجش آموزش اشور خواهدبود د بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه
معذور است.
 -8مدار

ارسالی و وجه واریزی ،به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .لذا به داوطلبان توصیه میشود با دقت لازم ،مفاد اطلاعیه را،

معالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،نسبت به ثبتنام در فراخوان اقدام نمایند.
-9

داوطلبان برای اسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مراز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد با شماره ( 635-31233618در وقت
اداری) تماس حاصل و یا با ارسال ایمیل به آدرس:
 talented-std@offices.yazd.ac.irو یا به آدرس اینترنتی  http://talent.yazd.ac.irمراجعه نمایند.

جدول شاهر  2نحو محهابه امع هزات پژواش (یداکث  42امع هز)
ردزف

یداقل امع هز

نوع فدهل ت

نحو ارززهر

یداکث
امع هز

2

–پژواشگگ

-2-2مقگگهلگگهت عاا

(داخا

و

(طبق نظ کا عه مصهیبه کااد )

ا مقهله ته  7امع هز مطهرق یز

نهمه ارتقهء

خهرج ) م تبط ره پهزهن نهمه
گواا

 -6-2گواا ثبت اخع اع مورد تهن د اگگهزمهن
پژواشهه عاا و صادع از ان
 -9-2ر گدزدگ در جشاوار اه عاا مدعب
ر
6

9

*  7امع هز

 66امع هز

ثبگت اخع اع ر

تگگه  7و

الااا

داخا ته  5امع هز
ر گدزدگ داخا ته  9و خهرج ته  7امع هز

الااا (خوارزم -فهرار -راز -ار ا اه)

مقهلهت عاا  -ت وزج م تبط ره پهزهن نهمه

مقگهلگگهت گگه

شگگگد در کای ان

اگگه

------

 2امع هز

------

 4امع هز

مدعب (داخا زه خهرج )

ا مقهله ته  9امع هز مطهرق ین

ا مقگهله ر

نهمه ارتقهء

الااا ته  6و ا مقهله ما 2

امع هز

4

تهل ف زه ت جاه کعهب م تبط ره رشعه تحص ا

------

 4امع هز

5

ک ی ت پهزهن نهمه کهرشاها ارشد

------

 4امع هز

*7

42

جاع

*  5امتیاز برای متقاضیانی اه بیش از ی

-----عهل ته  4و رس هر خوب ته  6امع هز
-----

سال از فارغ التحصیلی آنها نگذشته و  7امتیاز برای مابقی متقاضیان

جدول شاهر  6نحو محهابه امع هزات یموزش ( یداکث  92امع هز)
نوع فدهل ت

ردزف

یداکث
امع هز

2

مددل و ک ی ت دانشاه محل تحص ل دور کهرشاها

ته  2امع هز

7

مددل و ک ی ت دانشاه محل تحص ل دور کهرشاها ارشد

ته  5امع هز

نحو ارززهر
(طبق نظ کا عه مصهیبه کااد )

نهپ واعه
1

طول مدت تحص ل در دور کهرشاها

 9امع هز

 2ن اسهل  9امع هز  7ن اسهل  6امع هز 1ن اسهل  2امع هز
 3ن اسهل صی امع هز
 6ن اسهل  9امع هز  9ن اسهل  6امع هز و  4ن اسهل 2

طول مگدت تحصگگ گل در دور کگهرشگگاگهاگگ ارشگگگد
نهپ واعه(یموزش –پژواش )
3

امع هز  5ن اسهل صی امع هز
 26ن اسهل 6امع هز  29ن اسهل صی امع هز

کهرشاها ارشد پ واعه
 9امع هز

6ن اسهل  6امع هز  9ن اسهل  2امع هز

طول مگدت تحصگگ گل در دور کگهرشگگاگهاگگ ارشگگگد

 4ن اسهل صی امع هز

نهپ واعه(یموزش محور)

رتبه  2ته  5 :9امع هز -رتبه  4ته  4 : 2امع هز-رتبه  7ته :3

22

ر گدزدگهن الاپ هد اه عاا -دانشجوز

 5امع هز

22

داشع مدرک زرهن مدعب

 1امع هز

طبق جدول شاهر 4

 92امع هز

------

 9امع هز  -رتبه  22ته  6 :26امع هز -رتبه  29ته  2: 25امع هز

جاع

جدول شاهر  – 9نحو محهابه امع هزات مصهیبه
شهخص ارززهر

ردزف

امع هزات مکعسبه

یداکث امع هز

(طبق نظ کا عه مصهیبه کااد )
26

تسگگاط در تجدزه و تحا ل مسگگهنل عاا و پهاگگباوز ره

 9امع هز

اوالهت
29

وادت نظ نویور و کهریف زا

 9امع هز

24

شبص ت معهنت و نحو تدهمل

 9امع هز

25

نا ش و اطاهعهت فاهورانه م تبط ره رشعه تحص ا

 9امع هز

22

توانهز ف ر هن و انعقهل مطهلب

 9امع هز

27

اا ااگگعهز زم اه پژواش گ داوطاب ره اولوزتاه عاا

 25امع هز

اعضه گ و
92

جاع

جدول شاهر  – 4ااع از نا ات یزموناه ما و ر

الااا زرهن اناا س

MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOFEL
IBT

TOFEL
Computer

TOFEL PAPER+
TPLIMO

یداکث امع هز

32-222

7-3

32-262

652-922

222-212

 1امع هز

15-13

2/5-2/3

12-35

696-643

575-533

 7امع هز

12-14

2-2/4

72-15

629-692

552-574

 2امع هز

75-73

5/5-5/3

22-75

232-626

565-543

 5امع هز

72-74

5-5/4

52-25

279-235

522-564

 4امع هز

25-23

4/5-4/3

42-55

256-276

475-433

 9امع هز

22-24

4-4/4

92-45

299-252

452-474

 6امع هز

52-53

9/5-9/3

63-95

229-296

465-443

 2امع هز

رشعه اه تحص ا دکع

دانشاه زدد در اهل تحص ا 2422-2933

(ر ا پذز ش دانشجو ردون یزمون و ره ااعیهد از اها ه ااعدداداه درخشهن)
ردزف

گ ازش

رشعه تحص ا

ردزف رشعه تحص ا

گ ازش

1

معماری

22

مهندسی برق

مخابرات سیستم

2

مدیریت و انترل بیابان

23

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

3

فیزی

پلاسما

24

مهندسی برق

قدرت

4

فیزی

اپتی

25

مهندسی نساجی

تکنولوژی نساجی

5

فیزی ذرات بنیادی و ذرات بنیادی و نظریه
میدانها
نظریه میدانها

6

فیزی

ماده چگال

26

مهندسی مکانی

تبدیل انرژی

27

مهندسی مکانی

طراحی ااربردی شاخه تخصصی
دینامی  ،انترل و ارتعاشات

28

مهندسی مکانی

طراحی ااربردی شاخه تخصصی
مکانی جامدات

8

ریاضی

آنالیز عددی

29

مهندسی عمران

ژئوتکنی

9

ریاضی

تحقی در عملیات

36

مهندسی عمران

راه و ترابری

16

ریاضی

هندسه توپولوژی

31

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب

11

ریاضی

جبر

32

تفسیر تعبیقی

12

علوم اامپیوتر

محاسبات علمی

33

آب و هواشناسی

13

آمار

34

جامعه شناسی

مسائل اجتماعی ایران

14

شیمی

شیمی تجزیه

35

جامعه شناسی

اقتصادی و توسعه

15

شیمی

شیمی فیزی

36

جمعیت شناسی

16

مهندسی معدن

ااتشاف مواد معدنی

37

آموزش زبان انگلیسی

17

مهندسی معدن

استخراج مواد معدنی

38

زبان و ادبیات عربی

18

خواص فیزیکی و
مهندسی مواد و متالورژی
مکانی مواد

39

زبان و ادبیات فارسی

19

مهندسی اامپیوتر

نرم افزار

46

بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع
انسانی

26

مهندسی اامپیوتر

هوش مصنوعی و
رباتیکز

41

علوم اقتصادی

اقتصاد مالی

42

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

7

21

فیزی

و لیزر

مهندسی صنایع

فیزی

هستهای

فرم (الف)

محل

درخواست پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي 3011-3199

الصاق
عک

نهم و نهم خهنوادگ  ....................................................................................... :شاهر شاهااهمه...................................................... :
کد ما ..................................................:اهلتولد .................. :شاهر تای ثهرت ره ذک کد شه اعهن..............................................
شاهر تای اا ا ......................................:یدرآ معقهض ................................................................................................................:
عاوان رشعه  /گ ازش مورد تقهضه در دور دکع
مشبصهت دور کهرشاها

.......................................................................................................................... :

:

دانشاه محل تحص ل  ............................................................... :رشعه تحص ا ........................................................................ :
مددل کل .................................................................................... :اهل ف اغت از تحص ل ........................................................... :
مشبصهت دور کهرشاها ارشد :
دانشاه محل تحص ل  ................................................................ :رشعه تحص ا /گ ازش ............................................................... :
اهل ش وع ره تحص ل  ................................................................. :اهل ف اغت از تحص ل ............................................................... :
مددل کل(ره ایعسهب نا

پهزهن نهمه)......................................مددل کل(ردون ایعسهب نا

یموزش محور

پهزهن نهمه).....................................

یموزش -پژواش

عاوان پهزهن نهمه ................................................................................................................................................................................... :
ااعهد /ااعهدان رااااه .......................................................................................................................................................................... :
ااعهد /ااعهدان مشهور .......................................................................................................................................................................... :
نا

پهزهن نهمه .............................................................. :تهرزخ دفهع .................................................... :

مشبصهت کهراه پژواش :
 .........تدداد مقهلهت در مجاهت ISI
 .........تدداد مقهلهت در مجاهت عاا – پژواش داخا
 .........تدداد مقهلهت در مجاهت عاا  -ت وزج
 .........تدداد اهز مقهلهت در مجاهت مدعب داخا و خهرج
 .........تدداد مقهلهت کای انس مدعب داخا زه خهرج
 .........تهل ف زه ت جاه کعهب م تبط ره رشعه تحص ا
 .........گواا ثبت اخع اع مورد تهن د اهزمهن پژواشهه عاا و صادع از ان
 .........ر گدزدگ در جشاوار اه عاا مدعب ر

الااا (خوارزم -فهرار -راز -ار ا اه)

لازم است برای هر یک از مقالات ،کتابها ،ثبت احتراع و  ...فرمهای مربوطه پیوست را به صورت کامل تکمیل و به همراه سایر
مدارک ارائه گردد .
ازاجهنب  ..................................ضا یگها و پذز ش کهمل کا ه ضوارط و مصورهت وزارت عاوم و دانشاه در از زم اه معدهد م شوم
کا ه اطاهعهت اعاهم شد درف ماه درخواات ورود ره دور دکع
ارانه از ف ماه تدهد را ر ا دانشاه ازجهد نا کاد و ر ااهآ ین

ردون یزمون (ف ماه الف ب ج د و اگ ) صح ح و کهمل رود و
نهمه شاهر  62/27676مورخ 2939 /24/21و اصاهی ه م رو ره

ین ره شاهر  62/697622مورخ  2939/22/26یداقل ش ازط ورود ره دکع

را دارا اسعم و اهنچه در ا م یاه ثبت نهم پذز ش و

تحص ل مشبص گ دد که واجد ا زك از ش ازط فوق نبود ام دانشاه م تواند از ادامه تحص ل م جاوگ
ره ازاجهنب رفعهر ناهزد.
امضهء معقهض :
تهرزخ :

ردالیورد و طبق مق رات

فرم (ب)

مشبصهت مقهلهت مجاه ( تصوز کا ه صیحهت مقهله پ وات گ دد )

عاوان مقهله :

نهم مجاه :

نوع مجاهISI :

علمی – پژوهشی داخلی یا  ISCمورد تائید وزارت علوم

توجه رس هر مهم  :گواا اععبهر مجاه یعاه ضا اه گ دد .
مسعب ج از پهزهن نهمه اات
تدداد نوزسادگهن :

نهم شاه نی

 م تبط ره پهزهن نهمه اات.
ادم اات:

نهم و نهم دانشاه نوزسادگهن :

تهرزخ پذز ش :

تهرزخ ه :

تهز د معقهض :
ازاجهنب  .........................................تاهم موارد فوق را تهز د م ناهزم.
امضه

علمی -ترویجی

فرم (ج)

مشبصهت مقهلهت کای ان

( تصوز کا ه صیحهت پ وات گ دد )

عاوان مقهله :

نهم کای ان

:

مواسه ر گدارکااد :
محل (شه – کشور) :

اهل :

م تبط ره پهزهن نهمه اات

 م تبط ره پهزهن نهمه ن ست

 کد
زمهن و محل ر گدار کای ان

تدداد نوزسادگهن :

 مقهله کهمل
:

نهم شاه نی

ادم اات:

نهم و نهم دانشاه نوزسادگهن :

تهز د معقهض :
ازاجهنب  .........................................تاهم موارد فوق را تهز د م ناهزم.
امضه

فرم (د)

مشبصهت ثبت اخع اع مورد تهن د اهزمهن پژواش اه عاا و صادع از ان

مشبصهت گواا ثبت اخع اع مورد تهن د اهزمهن پژواش اه عاا و صادع از ان :

تهز د معقهض :
ازاجهنب  .........................................تاهم موارد فوق را تهز د م ناهزم.
امضهء

فرم (هـ)

مشبصهت تهل ف زه ت جاه کعهب م تبط ره رشعه تحص ا :

عاوان کعهب :

نهم نهش :

م تبط ره رشعه تحص ا م رهشد

تدداد نوزسادگهن :

نهم شاه نی

 م تبط ره رشعه تحص ا نا رهشد

ادم م رهشد:

نهم و نهم دانشاه نوزسادگهن :

تهز د معقهض :
ازاجهنب  .........................................تاهم موارد فوق را تهز د م ناهزم.
امضهء

