
 

 باسمه تعالي

 اطـالعیـــــــه
 

 ارشد در آموختگان ممتاز كارشناسي پذيرش بدون آزمون دانش

 در دانشگاه يزد( 96-97نيمسال اول سال تحصيلي )دوره دكتري 

 

پذیرش بدون  آممد   اسدادواد ار دانشدا  دا دناه     " نامه  دانشگاه یزد  بر اساس آئین

اصدحییه مربد ب بده آ  بده مدرااه      ن  21/4/39مد ا    27676/62بده مدرااه    "  دکارر

آم ناگا  مراام ناجدو مدرایز میدرز ام قرید       ام بین دانش 26/22/2939م ا   697622/62

ر اعدح  مدوهز بدرار سدا       دا  براسي س اب ز مصایبه ن بون  مرکت دا آمم   دا امداه 

 .پذیرد دانشج  مي 32-37تحصیلي 

 

 :شرايط عمومي   –الف 
 .اعاقاد به دین مبین اسح  یا یکي ام ادیا  مناناه موه دا قان   اساسي جره ار اسحمي ایرا  -2

 .مادهو به قان   اساسي ن نظا  جره ار اسحمي ایرا  -6

 .نوامان مرن عیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصحح -9

 

 :شرايط اختصاصي   –ب 
دا صد ا   ( 34ز 39ز 36 دار   ناندر)اامدو   پژن شي مقطع کاامناسي -آم ناگا  دناه آم ممي دانش

 .ت اننو تقاضار ن د اا برار ناند به دناه دکارر بون  آمم   به دانشگاه ااائه د نو ایرام مرایز میر مي

میانگین یا ) ن میانگین کل پی ساه مناسيباالتر دا دناه کاا یا 22میانگین کل  بایو دااار ماقاضي -2

 .بامو (اامو بون  ایاساب نرره پایا  نامه دا دناه کاامناسي)باالتر  یا 27(  رارام موه

لدذا  . اامدو نگذمداه بامدو    آم ناگي ماقاضي دا مقطع کاامناسي سا  ام تاایخ دانش 6بیش ام  -6

انوز مجام بده   الاحصیل موه فااغ  ن قبل ام آ 93-43نیرسا  ان  سا  تحصیلي دانقلباني که دا 

 .نیسانومرکت دا این فران ا  

پژن شي ن مصایبه مطاب  جون  ااممیابي  –امایام ام فدالیاهار آم ممي 22یواقل ماقاضي بایو  -9

 (.است الزاميبخش امایاما  پژن شي  2امایام ام ادیف مرااه  7کسب یواقل ) کسب کنو پی ست

 

 

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/phd-94-95new.pdf


 :هاي علمي برگزيده  عاليتنحوه ارائه مقاالت يا ف  –ج 
م اد اامیابي قراا گرفاه ن بایو چاپ موه یدا دااار گد ا ي    2مقاال  ااائه موه قب  جون  مرااه  -2

اامو بامدو   نامه ن با نابساگي دانشگاه محل تحصیل کاامناسي پذیرش چاپ ب ده ن مرتبز با پایا 

 (.ه  الزامي استنام ب د  با پایا  گ ا ي اسااد اا نرار دانشج  برار مرتبز)

دانشج  پس ام کسب پذیرش دا مقطع دکارر فقز تا پایا  نیرسا  ان  سدا  تحصدیلي   :  2تبصره 

ز فرصت ن ا و دامت که مقاال  ن د اا که دااار گ ا ي پذیرش استز به چاپ اسدانوه ن  37-32

 .اصل آ  اا ااائه نرایو؛ دا غیر این ص ا  قب لي نر لغ  ن ا و مو

 .ا ام پذیرش مقالهز پذیرش بون  قیو ن مرب مقاله استمنظ :  6تبصره 

 .ااائه گ ا ي اعاباا مجله الزامي است -6

 . ار علري ن صنداي ایرا  بامو  رگ نه ثبت اناراع بایو م اد تاییو سامما  پژن ش -9

بایو تاییدو دبیرنانده   ( ن اامميز فااابيز اامر ن یا ابن سینا) ار علري مدابر  برگزیوگا  جشن ااه -4

 . ااه اا کسب ن ااائه نراینوجشن

 .برگزیوگا  الرپیاد ار علري دانشج یي بایو تاییو دبیرنانه الرپیاد اا کسب ن ااائه نراینو -5

مقالهز اناراع ن یا کاابي م اد پذیرش قراا ن ا و گرفت که مدرتبز بدا امداه تحصدیلي بد ده ن       -2

د اا نرا یا مشانا ن یا یکي ام اعضار دانقلب دا آ ز نفر ان  بامو ن یا نا  نر بحفاصله بدو ام اساا

 یا  علري  را  اماه ذکر م د ن یا مخارع اصلي اناراعز ن یسنوه مسدو   کاداب ن یدا ااائده     

 .گیرد د نوه اصلي کنفرانس علري بامو؛ دا غیر این ص ا  به آ  امایامر تدل  نري

بده   2 جدون  مدرااه   2-2آم ناگا  آم مش مح از امایام ادیف  برار یکسا  ب د  مرایز دانش -7

یابو که مرتبز با اماه تحصیلي ب ده ن به تنهایي ت سز دانشج  یا  رراه یکي  مقاالتي اناصاص مي

بدا نابسداگي دانشدگاه محدل تحصدیل      )ام اعضاء  یا  علري  را  امداه ن مداه مدوه بامدو     

 (.اامو کاامناسي
 

 

 :ظرفيت پذيرش   –د 
پژن شي دناه انمانه دکارر دانشدگاه بده    – مميظرفیت پذیرش با آمم   می ه آم% 62یواکثر  -2

 .پذیرش بون  آمم   دانشج یا  ناجو مرایز اناصاص دااد

 .ظرفیت مذک از ماماد بر ظرفیت پذیرش با آمم   دانشگاه است -6

دانشگاه دا اد یا قب   تقاضار دانقلبا  ام انایااا  الم  برن اداا بد ده ن ملدز  بده تکریدل      -9

 .خ ا و ب دظرفیت دناه دکارر ن د ن

 



 :فرآيند اجرا   –هـ 
امایدام   92ز امایدام آم ممدي یدواکثر    (2مطاب  جون  مدرااه  )امایام  42امایام پژن شي یواکثر  -2

. اسدت ( 9مطداب  جدون  مدرااه    )امایدام   92ن امایام مصایبه یدواکثر  ( 6مطاب  جون  مرااه )

 4 عیندا  مطداب  جدون  مدرااه    ز (برار داانوگا  مواک مبا )امایامد ي به موااک مبا  ماقاضیا  

 .ص ا  ن ا و گرفت

امایدام ام   22گیرد ن دانقلباني کده یدواقل    امایامد ي ت سز کریاه علري اماه ذیربز ص ا  مي -6

کسدب نرایندوز بده     9ن  6ز 2فدالیاهار آم ممي ن پژن شي ن مصایبه اا مطاب  با جوان  مدرااه  

 .گیرنو ترتیب امایام دا انل یت براسي قراا مي

موگا  انلیه دا م عو مقراز ام قری  پایگاه اینارنادي   ام براسي  ار الم ز اسامي پذیرفاهپس  -9

 .دانشگاه اعح  ن ا و مو

 

 :مدارك مورد نياز -و 
 (jpg: نوع فایل )موه دان است پذیرش بون  آمم   تکریل (الف)فر  .2

 (jpg: نوع فایل ) تص یر صفحه ان  مناسنامه ن کاا  ملي .6

 (jpg: نوع فایل ) الاحصیلي کاامناسي با ذکر مدو  کل به  رراه ایزنررا  فااغ تص یر گ ا ینامه .9

به  رراه ایزنررا  ( الاحصیل برار دانشج یا  فااغ)اامو  الاحصیلي کاامناسي تص یر گ ا ینامه فااغ .4

 (jpg: نوع فایل )

برار دانقلبا   تص یر کاا  پایا  نومت نظیفه عر مي یا مدافیت یا دفارچه آماده به نومت مدابر .5

 (jpg: نوع فایل )مرد 

 (jpg: نوع فایل )تص یر صفحه ان  ن چکیوه پایا  نامه  .2

 (jpg: نوع فایل ) .تص یر کامل ام کلیه مقاال  علري ن گزاامهار پژن شي مناشر موه .7

تص یر گ ا ي پذیرش مقاله برار آ  دساه ام مقاالتي که دا مما  تقاضا به چاپ نرسیوه باموز الزامي  .1

 (jpg: نوع فایل ). است

ز مجح  دانلي یا نااجي ISIز ISCر علري ترنیجي یا علري پژن شيز  تص یر گ ا ي اعاباا داجه .3

  (jpg: نوع فایل ). که مقاال  ماقاضي دا آ  چاپ موه ن یا ن ا و مو

ي برار براس( ترجیحا  دناه کاامناسي اامو)دناا  تحصیل ( ا )نامه علري ام اسااد تص یر مدرفي .22

 (jpg: نوع فایل ) .صحییت علري دانقلب دا مما  مصایبه الزامي است

 

 



  :به مرح میر  نا  ی  ثبتمبلغ  پردانت .22

 222/222کلیه ماقاضیا  پذیرش بون  آمم   سایر دانشگا ها م ظف به پردانت ی  ثبت نا  به مبلغ 

یا  پی ساه ع کاامناسيالاحصیح  دانشگاه یزد دا یکي ام مقاق فااغن برار (  زاا ایا مشصو)

.  سانو(  زاا ایا   فاادسیصو ن ) 222/279به مبلغ  نا  م ظف به پردانت ی  ثبتاامو  کاامناسي

 .برار این منظ ا ام قری  سامانه پردانت الکارننیکي اقوا  نراینو

ایا  است که 972222الم  به ت ضیح است که دا  نگا  پردانت اینارنايز مبلغ پیش فرض : تذکر 

 "مبلغ پرداناي"فرض اا به ص ا  دساي دا قسرت   ا بایو مقواا پیش ماقاضیا  سایر دانشگاه

 . اا اناخاب نراینو "بانک تجاا "تغییر د نو ن سپس جهت پردانتز آیکن 

 

 :نام  اطالعات ثبت -ز 
 .است 92/22/2932برار ماقاضیا  ( الکارننیکي)آنرین مهلت ثبت نا  غیریض ار  .2

ت اننو با مراجده به سامانه آم ممي دانشگاه به  ز مي(الکارننیکي)نا  غیریض ار  ثبت ماقاضیا  برار .6

بدا مطالدده اا نردار    ( به باال 7نسخه  Internet Explorer) ir.ac.yazd.golestan://httpآداس 

 .مرب قهز ثبت نا  ن د اا به انجا  برساننو

اا بده آداس  ( بندو ن )ز اصل  ره موااک م اد نیام (الکارننیکي)نا  غیریض ار بدو ام ثبتالم  است  .9

 –پدردیس اصدلي دانشدگاه یدزد      –چهاا ااه پژن ش   -بل اا دانشگاه   –صفائیه  –یزد )      دانشگاه

پسدت   ( 1325121422: مرکز اسادواد ار دانشا  کدو پسداي    –سانارا  مهیو ایرور انمن 

 .نراینو

گیرد ن بده مدوااک نداقص ن یدا      رش نهایي براساس براسي موااک ن س اب  دانقلبین ص ا  ميپذی .4

 .ترتیب اثر داده نخ ا و مو 22/26/2932موه بدو ام تاایخ  دایافت

( 32مما  تقریبدي تیرمداه  )  http://www.yazd.ac.irسناایج انلیه ام قری  نبگاه دانشگاه به آدا .5

 .اعح  ن ا و مو

 

 :مهمتوضيحات  -ح 

نیرسا  ن دا دناه  1نبایو ام  پی ساه ق   مو  تحصیل ماقاضي دا دناه کاامناسي -2

 .نیرسا  تجانم کرده بامو 5اامو نبایو ام  کاامناسي

 .آم ناه م د دانش 2932ماقاضي بایو یواکثر تا پایا  مهری اماه سا   -6

یلي مرتبز با اماه  ار تحص پذیرش ماقاضیا  دا مقطع دکاررز دا  را  اماه تحصیلي یا اماه -9

اامو دانقلبز به تشخیص گرنه آم ممي ن تائیو م اار آم ممي دانشگاه  تحصیلي دناه کاامناسي

 .امکا  پذیر است

http://golestan.yazd.ac.ir/


آم ناگاني که یکي ام مقاقع تحصیلي کاامناسي یا  پذیرش بون  آمم   دا مقطع دکارر ام دانش -4

ادز پیا  ن از نیره یض ارز جامع علري اامو آنها دانشگا هار غیردنلايز غیرانافاعيز آم کاامناسي

الرلل ن دانشگاه فر نگیا  بامو ن  رچنین   ار بین  از پردیس کاابردرز مجامرز پژن شکوه

 .گیرد ص ا  نري کاامناسي ناپی ساهداانوگا  مواک 

  ار نااج ام کش از مجام به اسافاده ام این الاحصیح  دانشگاه آم ناگا  اتباع نااجي ن فااغ دانش -5

 .نامه برار ناند بون  آمم   به دناه دکارر نیسانو آئین

برار ماقاضیاني که ام قری  آئین نامه اسادواد ار دانشا   يتغییر اماه محل تحصیل ن میهران -2

 .م نوز مرن ع است پذیرش بون  آمم   مي

ابز ناند بون  آمم   دا مقطع دکاررز مطاب  ض  براراامو  پذیرش نهایي دانشج یا  کاامناسي -7

نماا  عل  ز تحقیقا  ن فنانار ن مقراا  دانشگاه ن تائیو سامما  سنجش آم مش کش ا انجا  

بویهي است تشکیل پرننوه ن دع   به مصایبهز  یچگ نه یقي برار دانقلب ایجاد . پذیرد مي

  ا ن س اب  دانقلبین تدیین ن اعح  نخ ا و کرد ن ناایج پس ام اامیابي ن امایامد ي به فدالیت

 .ن ا و مو

ثبت نا  قطدي پس ام پذیرش علري ن تائیو سامما  سنجشز من ب به تائیو دبیرنانه  یا  مرکزر  -1

؛ بنابراین دانشگاه یزد ام صونا ن ا وب دگزینش دانشج  مساقر دا سامما  سنجش آم مش کش ا 

 . رگ نه گ ا ي اماغا  به تحصیل تا دایافت این تائیویه مدذنا است

م د با  لذا به دانقلبا  ت صیه مي. مسارد نخ ا و مو به  یچ عن ا نجه ناایزرز  موااک ااسالي ن -3

نا  دا  دقت الم ز مفاد اقحعیه ااز مطالده ن فقز دا ص ا  دااا ب د  مرایز مرب بز نسبت به ثبت

 . فران ا  اقوا  نراینو

 مرااهبا دانشگاه یزد  مرکز اسادواد ار دانشا ت اننو با  برار کسب اقحعا  بیشار مي دانقلبا  -22

 :یاصل ن یا با ااسا  ایریل به آداستراس ( دا نقت اداار) 92699221-295

 talented-std@offices.yazd.ac.ir  ن یا به آداس اینارنايhttp://talent.yazd.ac.ir 

 .مراجده نراینو

 

 

 

 

 

 



 

 

 (امایام 42یواکثر )نح ه محاسبه امایاما  پژن شي  2جون  مرااه 

 نح ه اامیابي یواکثر امایام یواقل امایام ن ع فدالیت ادیف

 (قب  نظر کریاه مصایبه کننوه)

پژن شي –مقاال  علري -2-2 2

مدرتبز بدا   ( دانلي ن نااجي)

 پایا  نامه

 

گدد ا ي ثبددت اناددراع  -2-6

م اد تائیو سامما  پژن شهار 

 علري ن صنداي ایرا 

برگزیوگي دا جشن ااه  -2-9

 ددار علرددي مدابددر بددین   

-فددااابي-ندد ااممي)الرللددي

 (ابن سینا-اامر

------ 

 

 

 

 

 امایام 7

------ 

 

 

 

 امایام 66

 

 

امایدام مطداب     7 ر مقالده تدا   

 آیین نامه ااتقاء

 

 

گ ا ي ثبت اناراع بین الرللدي  

 امایام 5ن دانلي تا  7تا 

 

 

 

ن  9برگزیددوگي دانلددي تددا   

 امایام 7نااجي تا 

ترنیجددي  -مقدداال  علرددي  6

 ا  نامه مرتبز با پای

------ 

 

امایام مطاب  آئین  9 ر مقاله تا  امایام 2

 نامه ااتقاء

مقاال  چاپ موه دا کنفرانس  9

 (دانلي یا نااجي) ار مدابر

------ 

 

ن  در   6الرللي تدا    ر مقاله بین امایام 4

 امایام 2مقاله ملي 

تالیف یا ترجره کااب مرتبز با  4

 اماه تحصیلي

------ 

 

 ------ امایام 4

 

کیفیددددت پایددددا  نامدددده  5

 اامو کاامناسي

------ 

 

 6ن بسیاا ند ب تدا    4عالي تا  امایام 4

 امایام

 ----- 42 7 جرع 
 

 

 

 

 



 

 

 

 (امایام 92یواکثر ) نح ه محاسبه امایاما  آم ممي     6جون  مرااه 

یواکثر  ن ع فدالیت ادیف

 امایام

 نح ه اامیابي

 (قب  نظر کریاه مصایبه کننوه)

و  ن کیفیددت دانشددگاه محددل تحصددیل دناه  مددد 2

 کاامناسي

  امایام 2تا 

مدددو  ن کیفیددت دانشددگاه محددل تحصددیل دناه   7

 اامو ناپی ساه کاامناسي

  امایام 5تا 

امایامز    6نیرسا   7امایامز 9نیرسا   2 امایام 9 ق   مو  تحصیل دا دناه کاامناسي  1

 نیرسا  صفر امایام 3امایامز  2نیرسا  1

3 

اامددو     مددو  تحصددیل دا دناه کاامناسدديقدد

 (پژن شي–آم ممي )ناپی ساه

 

 امایام 9

 4امایامز  ن  6نیرسا   9امایامز  9نیرسا   6

 نیرسا  صفر امایام 5امایامز  2نیرسا  

 اامو پی ساه کاامناسي

 

 نیرسا  صفر امایام 29 امایامز 6نیرسا  26

اامددو  قدد   مددو  تحصددیل دا دناه کاامناسددي

 (آم مش مح ا)ی ساهناپ

 امایامز 2نیرسا   9امایامز  6نیرسا  6

 نیرسا  صفر امایام 4

-امایام   4:   2تا  4اتبه  -امایام 5: 9تا  2اتبه  امایام 5 دانشج یي-برگزیوگا  الرپیاد  ار علري 22

امایام  6:  26تا  22اتبه  -امایام  9:  3تا  7اتبه 

 امایام 2: 25تا  29اتبه -

 4قب  جون  مرااه  امایام 1 دامان مواک مبا  مدابر  22

 ------ امایام 92 جرع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نح ه محاسبه امایاما  مصایبه – 9جون  مرااه 

یواکثر  مانص اامیابي ادیف

 امایام

 امایاما  مکاسبه 

 (قب  نظر کریاه مصایبه کننوه)

تسددلز دا تجزیدده ن تحلیددل مسددائل علرددي ن    26

 اال پاسخگ یي به س 

  امایام 9

  امایام 9 نسدت نظرز ن آنار ن کااآفریني 29

  امایام 9 مخصیتز ماانت ن نح ه تدامل 24

  امایام 9 نگرش ن اقحعا  فناناانه مرتبز با اماه تحصیلي 25

  امایام 9 ت انایي فن بیا  ن اناقا  مطالب 22

 ار   رراساایي ممینه پژن شي دانقلب با انل یت 27

 عضار گرنهعلري ا

  امایام 25

  92 جرع

 

 

 

 الرللي مبا  انگلیسي  ار ملي ن بین  رارامر نررا  آمم   – 4جون  مرااه 

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOFEL 
IBT 

TOFEL 
Computer 

TOFEL 

PAPER+ 

TPLIMO 

 یواکثر امایام

 امایام  1 212-222 922-652 262-32 3-7 222-32

 امایام  7 533-575 643-696 35-12 3/2-5/2 13-15

 امایام  2 574-552 692-629 15-72 4/2-2 14-12

 امایام  5 543-565 626-232 75-22 3/5-5/5 73-75

 امایام  4  564-522 235-279 25-52 4/5-5 74-72

 امایام  9  433-475 276-256 55-42 3/4-5/4 23-25

 مامایا  6 474-452 252-299 45-92 4/4-4 24-22

 امایام  2 443-465 296-229 95-63 3/9-5/9 53-52

 



 

  35-32دانشگاه یزد دا سا  تحصیلي دکارراماه  ار تحصیلي 

(برار پذیرش دانشج ر بون  آمم   ن با اسافاده ام سهریه اسادواد ار دانشا )

اماه  ادیف

 تحصیلي

ادی گرایش

 ف
اماه 

 تحصیلي

 گرایش

قرایددي کدداابردر ممیندده   انیکمهنوسي مک 69 میري تجزیه  میري 2

 دینامیکز کنار  ن ااتداما 

 تبویل انرژر مهنوسي مکانیک 64 میري آلي میري 6

 سامه مهنوسي عررا  65 میري فیزیک میري 9

 ژئ تکنیک مهنوسي عررا  62 آماا آماا 4

 ااه ن ترابرر مهنوسي عررا  67 آنالیز ایاضي محض 5

مهنوسي آب ن سدامه  دار    مهنوسي عررا  61 جبر ایاضي محض 2

  یوانلیکي

علددد   قدددرا  ن  63 (ت پ ل ژر) نوسه  ایاضي محض 7

 یویث

 تفسیر تطبیقي

افااا سدامماني ن مدویریت    مویریت باماگاني 92 آنالیز عودر ایاضي کاابردر 1

 منابع انساني

 مالي مویریت صنداي 92 تحقی  دا عرلیا  ایاضي کاابردر 3

 ت لیو ن عرلیا  مویریت صنداي 96 ياتري ن م لک ل فیزیک 22

 ت سده اقاصادر عل   اقاصادر 99 یالت جامو فیزیک  22

 اقاصاد ایرا  عل   اقاصادر 94  ساه ار فیزیک 26

 اقاصاد پ لي عل   اقاصادر 95 مدراار مهنوسي مدراار 29

 مویریت ن کنار  بیابا  کشانامر 92 قوا  مهنوسي برق 24

  جردیت مناسي 97 (سیسام)را مخاب مهنوسي برق 25

میدوا  ن  )مخابرا  مهنوسي برق 22

 (م ج

جامده مناسدي اقاصدادر ن    جامده مناسي 91

 ت سده

  ش مصن عي ن  مهنوسي کامپی تر 27

 اباتیکز

جامددده مناسددي مسددائل    جامده مناسي 93

 اجاراعي ایرا 

 سيآم مش مبا  انگلی مبا  انگلیسي 42 نر  افزاا مهنوسي کامپی تر 21

 ادبیا  عرفاني مبا  ن ادبیا   42 تکن ل ژر نساجي مهنوسي نساجي 23

 مبا  ن ادبیا  فااسي مبا  ن ادبیا   46 صنایع مهنوسي صنایع 62

مهنوسددي مدد اد ن  مهنوسي م اد 62

 ماال اژر

 مبا  ن ادبیا  عرب مبا  ن ادبیا   49

اسددداخراج مددد اد  مهنوسي مدو  66

 مدوني

   



 

 

 96-97پذيرش بدون آزمون دوره دكتري سال تحصيلي درخواست 
 

 

 : ......................................................مرااه مناسنامه: .......................................................................................  نا  ن نا  نان ادگي 

 ..............................................مرااه تلفن ثابت با ذکر کو مهرساا : ..................ت لو  سا ..............................:....................کو ملي 

 ..............................................................:..................................................آداس ماقاضي:......................................مرااه تلفن  رراه

                                                                           : .......................................................................................................................... گرایش م اد تقاضا دا دناه دکارر/ عن ا  اماه 
 

 : مشخصا  دناه کاامناسي  

 : ........................................................................اماه تحصیلي :  ...............................................................  دانشگاه محل تحصیل 

 : ...........................................................سا  فراغت ام تحصیل : ....................................................................................   مدو  کل
 

 : اامو  مشخصا  دناه کاامناسي

 : ...............................................................گرایش /اماه تحصیلي............................. :  ...................................دانشگاه محل تحصیل 

 ............................: ...................................سا  فراغت ام تحصیل : ................................................................. سا  مرنع به تحصیل 

 (.....................................بون  ایاساب نرره پایا  نامه)مدو  کل(......................................با ایاساب نرره پایا  نامه)مدو  کل

                                                                  آم مش مح ا پژن شي-مميآم 

 ........................................................: ...........................................................................................................................عن ا  پایا  نامه 

 ....................................................................................................................................................: ......................اساادا  اا نرا /اسااد 

 ......................................................................................: ....................................................................................اساادا  مشانا /اسااد 

 : ....................................................تاایخ دفاع :  ..............................................................نرره پایا  نامه 
 

 : مشخصا  کاا ار پژن شي 

 ISIتدواد مقاال  دا مجح  ......... 

 پژن شي دانلي  تدواد مقاال  دا مجح  علري ......... 

 ترنیجي  -تدواد مقاال  دا مجح  علري......... 

 تدواد سایر مقاال  دا مجح  مدابر دانلي ن نااجي......... 

 تدواد مقاال  کنفرانسي مدابر دانلي یا نااجي......... 

 تالیف یا ترجره کااب مرتبز با اماه تحصیلي. ........

 گ ا ي ثبت اناراع م اد تائیو سامما  پژن شهار علري ن صنداي ایرا ......... 

 (ابن سینا-اامر-فااابي-ن ااممي)الرللي  ار علري مدابر بین برگزیوگي دا جشن ااه......... 

های مربوطه پیوست را به صورت کامل تکمیل و به همراه  فرم.. .ها، ثبت احتراع و  الزم است برای هر یک از مقاالت، کتاب

 .سایر مدارک ارائه گردد 

ضرن آگا ي ن پذیرش کامل کلیه ض ابز ن مص با  نماا  عل   ن دانشگاه دا این ممینهز مادهو .................................. اینجانب 

ز صحیح ن کامل ( ار الفز بز جز د ن  د  فر )ناند به دناه دکارر بون  آمم    ار دان است  م   کلیه اقحعا  اعح  موه دافر  مي

ن اصحییه  2939/ 21/24م ا  27676/62آئین نامه مرااه کنو ن بر اساس   ا تدهور اا برار دانشگاه ایجاد نري ب ده ن ااائه این فر 

به دکارر اا دااا  سام ن چنانچه دا  ر مریله ثبت نا ز  یواقل مرایز ناند 26/22/2939م ا   697622/62مرب ب به آ  به مرااه 

آناده ن  ت انو ام ادامه تحصیل من جل گیرر بدرل ا ز دانشگاه مي پذیرش ن تحصیل مشخص گردد که ناجو  ر یک ام مرایز ف ق نب ده

 .قب  مقراا  با اینجانب افااا نرایو

 :امضاء ماقاضي                                                                                                                           

 :تاایخ                                                                                                                           

 

  ل  

   ا  

    
 

(الف) فرم  



 (صفحا  مقاله پی ست گردد  تص یر کلیه) مقاال  مجله مشخصا  
 

 

       

 :عن ا  مقاله      
 

 

 :نا  مجله 

 

 

     ترویجی - لمی          ورد تائید وز رت  لوم ISCپژوهشی د خلی یا   لمی            ISI:ن ع مجله

 

   .گ ا ي اعاباا مجله ضریره گردد : ت جه 

   

                  استمساخرج ام پایا  نامه                      نیستمساخرج ام پایا  نامه    

                     

 :  استنا  مرا نفر چنو  :                        تدواد ن یسنوگا  

 

 :    نا  ن نا  دانشگاه ن یسنوگا  

 

 

 :تاایخ چاپ :                                  تاایخ پذیرش 

 

 :ي تاییو ماقاض

 .  ترا  م ااد ف ق اا تاییو مي نرایم......................................... اینجانب 

 امضا                                                                                                                

 

 :تاییو اسااد اا نرا 

نرایم که مقاله ف ق مسداخرج ام   بدن ا  اسااداا نرار دانشج  تأییو مي...................... ...................اینجانب 

 .  نامه دانشج  است پایا 

 امضا                                                                                                                                   

 

(ب) فرم  

 



 

 (تص یر کلیه صفحا  پی ست گردد ) مشخصا  مقاال  کنفرانس 
 

 

 

       

 :عن ا  مقاله      
 

 

 :نا  کنفرانس 

 

 :م سسه برگزااکننوه 

 

 :    سا  ( :                                                             کش امهر)محل 

 

                 است      مه مساخرج ام پایا  نا                     نیستمساخرج ام پایا  نامه    

                     

                                                                          چکیوه مقاله کامل 

 

 :مما  ن محل برگزاار کنفرانس        

 

 :  استنا  مرا نفر چنو    :                      تدواد ن یسنوگا  

 

 :    نا  ن نا  دانشگاه ن یسنوگا  

 

 

 :تاییو ماقاضي 

 .  نرایم ترا  م ااد ف ق اا تاییو مي......................................... اینجانب 

 امضا                                                                                                                

 

 :تاییو اسااد اا نرا 

نرایم که مقاله ف ق مسداخرج ام   بدن ا  اسااداا نرار دانشج  تأییو مي......................................... اینجانب 

 .  نامه دانشج  است پایا 

 امضا                                                                                                                                   

 

(ج) فرم  

 

 

 



 

 مشخصا  ثبت اناراع م اد تائیو سامما  پژن ش  ار علري ن صنداي ایرا 
 

 

 

 :مشخصا  گ ا ي ثبت اناراع م اد تائیو سامما  پژن ش  ار علري ن صنداي ایرا        

 

         

 

 

 

 

 

 :ضي تاییو ماقا

 .  نرایم ترا  م ااد ف ق اا تاییو مي......................................... اینجانب 

 امضاء                                                                                                                

 

 

(د) فرم  

 

 

 



 

 مشخصا  تالیف یا ترجره کااب مرتبز با اماه تحصیلي:

 

 

   

:عن ا  کااب        

 

 

 :نا  نامر 

 

 

بامو     مرتبز با اماه تحصیلي مي             بامو مرتبز با اماه تحصیلي نري 

 

 

 :  بامو نا  مرا نفر چنو  مي:                        تدواد ن یسنوگا  

 

 

 :      نا  ن نا  دانشگاه ن یسنوگا

 

 

 

 

 :تاییو ماقاضي 

 .  نرایم ترا  م ااد ف ق اا تاییو مي......................................... اینجانب 

 امضاء                                                                                                                

 

  

 
 

(هـ) فرم  

 

 

 


