
 
اجرایی پذیرش دانشجو در بدون شرکت در آزمون مطابق آئین نامه  يفرم درخواست پذیرش در مقطع دکتر

 93-94مقطع دکتري بدون آزمون کتبی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سال تحصیلی 
 

 

بـــه شـــماره شناســـنامه ................................. کـــد ملـــی  .../...../.........متولـــد ســـال  ...................... فرزنـــد ................اینجانـــب ..............................................

  :حائز شرایط ...........شگاه ................................دان .......ارشد رشته .......................................... یکارشناس مقطع دانشجو/ دانش آموخته ...............................................

 93-94دکتري بدون آزمون کتبی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براي سال تحصیلی آیین نامه اجرایی پذیرش دانشجو در مقطع  1-2ماده   -الف 

93-94بدون آزمون کتبی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براي سال تحصیلی آیین نامه اجرایی پذیرش دانشجو در مقطع دکتري  3-2ماده  -ب 

 ................................... می باشم. و با سوابق آموزشی، پژوهشی ذکر شده در زیر، متقاضی پذیرش در مقطع دکتري رشته .......................................... گرایش ..

 یلی:سوابق تحص

دانشگاه محل  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 تحصیل

نمره پایان  معدل کل تاریخ دانش آموختگی

 نامه

 تعداد نیمسال هاي تحصیلی

 (مطابق ریز نمرات)

 نوع پذیرش

 بدون آزمون با آزمون بدون پایان نامه با پایان نامه

          کارشناسی ارشد

         کارشناسی 

 

 به طور مختصر با ذکر رتبه، تاریخ و مشخصات توضیح دهید). بنا به گزینه انتخابیدر صورت دارا بودن هر یک از موارد زیر عالمت بزنیدو ( سوابق پژوهشی

 ....................................................................................... :کسب رتبه در مرحله نهایی المپیاد علمی.................................................................................................................................... 

 ...................................................................... :کسب رتبه در جشنواره و مسابقات علمی معتبر بین المللی....................................................................................................................... 

 ................................................................................................................. :ثبت اختراع.................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................... :تالیف یا ترجمه کتاب.................................................................................................................................................................................. 

  ،تحقیقاتی(مجري/همکار): ............................................طرح ملی........................................................................................................................................................................................... 

 .................................. :مقاله ي کنفرانس چاپ/ پذیرش شده.................................................................................................................................................................................................. 

  /مقاله چاپ/ پذیرش شده ي ژورنال علمی پژوهشی/ علمی ترویجیISI /ISC........................................................................................................................... :.............................. 

 چنانچه داراي مقاله پذیرفته یا چاپ شده می باشید جدول زیر را تکمیل نمایید.

 

شماره و سال انتشار نشریه یا سال و  نام نشریه یا کنفرانس مولفین به ترتیب درجنام  عنوان مقاله ردیف

 محل برگزاري کنفرانس
علمی نوع ژورنال: 

پژوهشی، علمی ترویجی 

 و...

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 صیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه ن
 استعدادهاي درخشان دفتر



 

  :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................ا به ترتیب: خانم/ آقاي .........................................................................................نام استاد یا استادان راهنم

  ................................................................. خانم/ آقاي استاد مشاور

 نمره زبان انگلیسی( چنانچه داشته باشید) ................................ 

 

 مدارك ارائه شده:
                                                  گواهی فراغت از تحصیل ریز نمره کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 و  گواهی رتبه در مقطع کارشناسی /ارشد یکارشناس ي/ آزمون سراسرییدانشجو -یاد علمیالمپنهایی / رتبه يبه نمونه کشور طومرب یگواه

  حسب مورد)(/ ثبت اختراعیا جوان خوارزمی یجشنواره خوارزم ییرتبه نها یگواه/ ياد دانش آموزیالمپ يکشور ينشان طال ی/گواهکارشناسی ارشد

  آنها و نامه پذیرش  مقاالتنسخه کامل 

 قرارداد طرحمدارك مربوط به طرح پژوهشی ( نسخه کامل طرح،نامه سازمان متقاضی طرح، گواهی معاونت پژوهشی و فناوري وزارت، ( 

 مدارك مربوط به تالیف یا ترجمه                                          

البس موجود بوده باشد.یکه در س یدر صورت یکارشناسارشد و مقطع  یان نامه مقطع کارشناسیپا يده یچک 

 .توصیه نامه از استاد راهنما و یکی دیگر از استادانی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد  

 ان نامه(جلد)یصفحه اول پا یکپ                                       نمره زبان 

 (مربوط به امکان بورس) نامه سازمان                                 کپی صفحه اول شناسنامه 

 ،شوم در مورد اخذ پاسخ یمطالب نوشته شده و مدارك ارائه شده را تضمین نموده و متعهد مصحت اینجانب .............................................................   

با آن دانشگاه، مطابق مقررات  ي، دانشگاه مجاز است در هر مرحله ادر مدارك یه مغایرت یا نقصباشم که در صورت هر گون ینمایم و مطلع م يپیگیر

 .باشد یضمن اینکه پذیرش در خواست به منزله پذیرش در دانشگاه نم .نجانب رفتار نمایدیا

 ...........................................................................................: شماره تلفن محل کار .......................................: .........................................................................آدرس محل کار

  ...................................................................................................: . شماره تلفن ثابت.........................: .............................................................................................آدرس منزل

 .........................................................................................................: ...........الکترونیک شماره تلفن همراه (در صورت امکان) : ............................................ آدرس پست

  ....................................................................................: تاریخ ...........: ......................................امضاء ....................: .............................................................ینام خانوادگ نام و

 

 ........................................................................................................................................................................................................................................: کارشناس یجه بررسینت

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهنظر 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


