
        
        دانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستان

        حوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشي

        پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در دوره دكتري پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در دوره دكتري پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در دوره دكتري پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در دوره دكتري     يييياطالعيهاطالعيهاطالعيهاطالعيه

        1392139213921392- - - - 93939393در سال تحصيلي در سال تحصيلي در سال تحصيلي در سال تحصيلي دانشگاه كردستان دانشگاه كردستان دانشگاه كردستان دانشگاه كردستان     )))).Ph.D((((تخصصي تخصصي تخصصي تخصصي 

آموختگان هاي تحصيالت تكميلي، از بين دانشدر راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره كردستان هدانشگا

ارئه تسهيالت به برگزيدگان ارئه تسهيالت به برگزيدگان ارئه تسهيالت به برگزيدگان ارئه تسهيالت به برگزيدگان « « « «  نامهاساس آيين برزير،  هايرشتهدر و سال آخر دوره كارشناسي ارشد دانشجويان نيمو 

وزارت علوم، تحقيقات و  1391139113911391////3333////2222مورخ   وووو/ / / / 22354223542235422354ابالغيه شماره   »»»»هاي تحصيلي باالترهاي تحصيلي باالترهاي تحصيلي باالترهاي تحصيلي باالترعلمي براي ورود به دورهعلمي براي ورود به دورهعلمي براي ورود به دورهعلمي براي ورود به دوره

  :پذيرددانشجو مي 1392139213921392- - - - 93939393فقط براي نمسال اول سال تحصيلي فقط براي نمسال اول سال تحصيلي فقط براي نمسال اول سال تحصيلي فقط براي نمسال اول سال تحصيلي  ،فناوري

  ،)تجزيه -فيزيك شيمي -آلي  -معدني : هايگرايش( شيميشيميشيميشيمي -1

ذرات بنيادي و نظريه ، اختر فيزيك و كيهانشناسي، ميمحاسبات كوانتاطالعات و  :هايگرايش( نظرينظرينظرينظري فيزيكفيزيكفيزيكفيزيك -2

  ،،،،فيزيك فتونيكفيزيك فتونيكفيزيك فتونيكفيزيك فتونيكو و و و فيزيك حالت جامد فيزيك حالت جامد فيزيك حالت جامد فيزيك حالت جامد  ،))))هاميدان

 ،)، فيزيولوژي دامدام نژادطيور، اصالح دام و تغذيه  :هايگرايش( علوم داميعلوم داميعلوم داميعلوم دامي -3

 )زبان و ادبيات فارسي :گرايش(     زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي -4

 ،)جبروآناليز، آناليزعددي: هايگرايش( رياضيرياضيرياضيرياضي -5

 )گياهان زراعيفيزيولوژي: گرايش( زراعتزراعتزراعتزراعت -6

 )گياهيشناسيبيماري: گرايش(  گياه پزشكيگياه پزشكيگياه پزشكيگياه پزشكي -7

 )هاي قدرتكنترل سيستم: گرايش(  مهندسي برقمهندسي برقمهندسي برقمهندسي برق -8

 )سازه: گرايش(  مهندسي عمرانمهندسي عمرانمهندسي عمرانمهندسي عمران -9

 )مهندسي صنايع: گرايش(  مهندسي صنايعمهندسي صنايعمهندسي صنايعمهندسي صنايع     -10

  

        ::::شرايط الزمشرايط الزمشرايط الزمشرايط الزم    - - - - 1111

ــر اســاس مــاده  ــر مبنــاي بنــد  و مــذكور ينامــهآيــين  8ب ــه شــماره  ،دســتورالعمل اجرايــي آن 3ب مــورخ  239377/21ب

بـا   )نيمسـال تحصـيلي   5حدكثر ( كه به لحاظ ميانگين كل دورهارشد كارشناسي يآموختگان دورهدانش ،20/12/1391

ورودي رشـته و هـم  هاي اول تا سوم دانشجويان هـم رتبه جزو) نامه با درجه عالي  اندفاع از پاي( احتساب نمره پايان نامه 

دكتـراي  دكتـراي  دكتـراي  دكتـراي      ييييبـدون شـركت در آزمـون كتبـي نيمـه متمركـز دوره      بـدون شـركت در آزمـون كتبـي نيمـه متمركـز دوره      بـدون شـركت در آزمـون كتبـي نيمـه متمركـز دوره      بـدون شـركت در آزمـون كتبـي نيمـه متمركـز دوره      ، ، ، ، در صورت داشتن يكي از شـرايط زيـر   باشند، خود

  .شوندميبه دانشگاهها معرفي كشور آموزشواز سوي سازمان سنجش  ،تخصصيتخصصيتخصصيتخصصي
  

پژوهشي با نمايـه معتبـر    -شده در مجالت علميشده يا چاپنامه، پذيرفتهداراي حداقل دو مقاله مستخرج از پايان) ) ) ) الفالفالفالف

پژوهشـي بـا نمايـه     -شده در مجالت علميشده يا چاپنامه، پذيرفتهالمللي؛ يا يك مقاله مستخرج از پايانملي يا بين

پژوهشي بـا   -مجالت علمي شده دريا چاپ شدهپذيرفتهنامه از پايانمستخرج مقاله غيرالمللي و يك معتبر ملي يا بين

    ،المللينمايه معتبر ملي يا بين



شده يا پذيرفتهنامه، ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايانكارشناسي يدانشجويان نمونه كشوري در دوره) ) ) ) بببب

  المللي،پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين -شده در مجالت علميچاپ

ارشد داراي حـداقل يـك مقالـه مسـتخرج از     دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي -علمي    رتبه اول المپيادهاي)  )  )  )  پپپپ

  المللي،ا بينپژوهشي با نمايه معتبر ملي ي -شده در مجالت علميشده يا چاپنامه، پذيرفتهپايان

نامـه،  ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايانرتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي يآموختهدانش) ) ) ) تتتت

        المللي،پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين -شده در مجالت علميشده يا چاپپذيرفته

داراي ) مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي  موضوع ( آموزي دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش) ) ) ) ثثثث

پژوهشي با نمايه معتبـر ملـي يـا     -شده در مجالت علميشده يا چاپنامه، پذيرفتهحداقل يك مقاله مستخرج از پايان

        المللي،بين

سـايت   در نامـه از محتواي ايـن بنـد، بـه اصـل آيـين     براي اطالع (  2ماده  2-2بخش  "ث"مندرج در بند دانشجويان    ))))جججج

نامـه،  داراي حـداقل يـك مقالـه مسـتخرج از پايـان     ) مراجعـه شـود   منوي استعدادهاي درخشـان دانشگاه كردستان، 

        المللي،پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا  بين -شده در مجالت علميشده يا چاپپذيرفته

در دوره ) از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فـارابي ( هاي معتبر علمي  هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رتبه ))))چچچچ

شـده  شده يـا چـاپ  پذيرفته ،نامه، داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان%35ارشد با مشاركت حداقل كارشناسي

  المللي؛پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين -در مجالت علمي

ارشد آموزش محور، ارائه مقاله مستخرج از پايان نامه موضوعيت ندارد در خصوص دانشجويان دوره كارشناسي ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .و به اين لحاظ، ارائه دو مقاله علمي پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي براي استفاده از تسهيالت مذكور كفايت دارد
  

        ::::براي پذيرش در دانشگاه كردستان ضروري استبراي پذيرش در دانشگاه كردستان ضروري استبراي پذيرش در دانشگاه كردستان ضروري استبراي پذيرش در دانشگاه كردستان ضروري استنيز نيز نيز نيز كسب شرايط زير كسب شرايط زير كسب شرايط زير كسب شرايط زير موارد فوق، موارد فوق، موارد فوق، موارد فوق،     عالوه برعالوه برعالوه برعالوه بر    - - - - 2222

 .پذيردصورت مي دانشگاههاي دولتيصرفاً از  ،برتر% 10براساس سهميه  دكتري،پذيرش براي مقطع  - - - - 1111

 ....بايستي جزو نفرات اول يا دوم نويسندگان مقاالت باشند ،كليه داوطلبان متقاضي دوره دكتري - - - - 2222

علمي توسط گروه  ياحبهكسب امتيازات الزم در جلسه مص دكتري منوط به يپذيرش نهايي داوطلبان دوره     - - - - 3333

 .باشدمي تخصصي مربوط

شده مقاله، يا تشرالمللي، ارايه نسخه منشده ملي و بينپژوهشي نمايه- مالك پذيرش مقاله در مجالت علمي - - - - 4444

 .باشدمي تا زمان مصاحبه )شامل نام مجله، شماره و زمان دقيق انتشار مقاله(مدركي دال بر پذيرش قطعي 

و سپس شوراي حفظ و هدايت استعدادهاي  ابتدا گروه آموزشي مربوط مرجع تشخيص اعتبار مقاله، - - - - 5555

 .درخشان دانشگاه است

ي كارشناسي تحصيلي مورد تقاضا براي ادامه تحصيل در دوره دكتري بايستي با رشته تحصيلي دوره يرشته - - - - 6666

 .است رتباط به عهده گروه آموزشي مربوطا تشخيص اين. ارشد متقاضي مرتبط باشد

 .نيمسال گذرانده باشد 5 مدت  طيدر ارشد را حداكثر متقاضي بايد دوره كارشناسي - - - - 7777

 .گذشته باشد يك سالاز زمان فراغت از تحصيل متقاضي نبايد بيش از  - - - - 8888

        



        ::::و پذيرش دانشجويان متقاضيو پذيرش دانشجويان متقاضيو پذيرش دانشجويان متقاضيو پذيرش دانشجويان متقاضيعلمي علمي علمي علمي نحوه ارزيابي نحوه ارزيابي نحوه ارزيابي نحوه ارزيابي     - - - - 3333

پس از بررسي اوليه و اطمينان از احراز شرايط مندرج در  درخشان دانشگاهدفتر حفط و هدايت استعدادهاي  -1

-ارسال مي هاي مربوطجهت بررسي و ارزيابي علمي به دانشكدهاين دستوالعمل، مدارك و سوابق متقاضي را 

 .دارد

برگزاري جلسه پس از دريافت مدارك، ضمن بررسي آن و  حداكثر در مدت يك ماه، گروه آموزشي مربوط -2

به و  س از طرح در شوراي دانشكده مربوطنتيجه نهايي پ. نمايد، نظر خويش را به دانشكده منعكس ميمصاحبه

 .گرددبه دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه منعكس ميرسماً  ،همراه پرونده كامل دانشجو

ليست شدگان مجددا در شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه بررسي و در صورت تاييد نهايي، پرونده پذيرفته -3

آموزش وسازمان سنجشبه  تا در نهايت ،گرددبه معاونت آموزشي دانشگاه تحويل مي اسامي دانشجويان

 .كشور ارسال شود

        

        ::::م جهت ثبت نامم جهت ثبت نامم جهت ثبت نامم جهت ثبت ناممدارك الزمدارك الزمدارك الزمدارك الز        - - - - 4444

 الصاق شده،   3 × 4، به همراه يك قطعه عكس  )1111- - - - ددددفرم ( فرم تكميل شده ثبت نام  -1

 اول شناسنامه و كارت ملي، يتصوير صفحه -2

يا گواهي تاييد ) التحصيالنبراي فارغ( با ذكر معدل  دتصوير گواهي فراغت از تحصيل دوره كارشناسي ارش -3

 ،)3333    ----دددديا يا يا يا     2222 ----دددد هايفرم( تحصيلبه براي دانشجويان مشغول 31/6/29فراغت از تحصيل تا تاريخ  يشده

 ،ير ريز نمرات دوره كارشناسي ارشدتصو -4

 ارشد،كارشناسي ينامهتاييد هيات داوران دفاع از پايان يتصوير صفحه -5

 ،پژوهشي معتبر ملي و بين المللي -پذيرفته شده در مجالت علمي/تصوير تمام صفحات مقاالت چاپ شده -6

ارشد مقطع كارشناسي يامبايستي توسط استاد راهن كه يكي از آنها) 4444    - - - - ددددفرم (نامه حداقل دو عدد توصيه -7

 ،دانشجو تكميل شده باشد ياز اساتيد دروس تخصص يمتقاضي و ديگري توسط يك

 ،)5555    - - - - ددددفرم ) (CV(هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو مشخصات تفصيلي از فعاليت -8

 نمونه كشوري، نامه از معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، براي دانشجويانمعرفي -9

 ،توسط باالترين مقام سازمان براي متقاضيان شاغل در دستگاههاي اجرايي) 6666    - - - - ددددفرم (فرم تكميل شده   -10

 دهنده وضعيت نظام وظيفه آنها باشد، پسر، ارائه مدركي كه نشان يآموختهبراي افراد دانش -11

نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه ، 1108082832110808283211080828321108082832به حساب شماره  هزار ريالهزار ريالهزار ريالهزار ريال    300300300300اصل رسيد بانكي به مبلغ   -12

پرداخت در كليه شعب بانك قابل(  واحد آموزش دانشگاه كردستاننام وجوه اماني درآمد كردستان، به

 ).تجارت در سطح كشور

 : تصوير ساير مدارك، از قبيل  -13

 ارشد، برتر آزمون سراسري مقاطع كارشناسي و كارشناسي يگواهي رتبه -

 ارشد، در مقاطع كارشناسي و كارشناسيتحصيلي  يرتبه يتاييديه -

 آموزي و دانشجويي، گواهي احراز مقام در مسابقات المپياد دانش -

 المللي معتبر، هاي علمي ملي و بينگواهي احراز مقام در جشنواره -

   .)لطفا از ارسال مدارك ديگري كه تاثيري در پذيرش شما ندارند، خودداري كنيد ::::تذكرتذكرتذكرتذكر(  



  

 ،پاكت بستهپاكت بستهپاكت بستهپاكت بسته    درنام و ساير مدارك مورد نياز را ثبت يشدهفرم تكميل 31/2/1392بايست حداكثر تا تاريخ داوطلبان مي

، اداره كل ، اداره كل ، اداره كل ، اداره كل 416416416416////6613566176661356617666135661766613566176كدپستيكدپستيكدپستيكدپستي    - - - - دانشگاه كردستاندانشگاه كردستاندانشگاه كردستاندانشگاه كردستان        - - - - بلوار پاسدارنبلوار پاسدارنبلوار پاسدارنبلوار پاسدارن    ،،،،سنندجسنندجسنندجسنندج    :به آدرس  سفارشيسفارشيسفارشيسفارشي    پست پيشتازپست پيشتازپست پيشتازپست پيشتازبا 

  .حضوري تحويل دهندبه صورت ارسال نموده يا  دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان        - - - - آموزشآموزشآموزشآموزش
 

        : : : : نكته مهمنكته مهمنكته مهمنكته مهمياد آوري چند ياد آوري چند ياد آوري چند ياد آوري چند     -5

شدگان نهايي در زمان ثبت نام ملزم به سپردن تعهد پذيرفته .دكتري تمام وقت است يتحصيل در دوره -1

 .به دانشگاه، براي كل مدت تحصيل خواهند بود تحصيل تمام وقتمحضري 

پذيرش نهايي و در زمان ثبت نام، بايد حكم مامور به شاغالن در سازمانها و دستگاههاي دولتي در صورت  -2

 .تحصيل خود را ارائه نمايند

 .مهلت ثبت نام تمديد نخواهد شد -3

 . شودبه مدارك ناقص ترتيب اثر داده نمي -4

 .د شدنهيچ وجه مسترد نخواهبهو نيز مدارك ارسالي نام وجه ثبت -5

تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هر يك از چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري مصاحبه و  -6

عمل آمده و طبق مقررات با از شركت در مصاحبه و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به ،شرايط فوق نبوده است

 .وي رفتار خواهد شد

بايست مراتب را سريعا به اطالع در صورت تغيير آدرس، محل سكونت و شماره تلفن اعالم شده، داوطلب مي  -7

 .مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد شد ،درغيراينصورت. شگاه برسانداين دان

 .فوق در زمان مصاحبه الزامي است يهمراه داشتن اصل مدارك اعالم شده     -8

 .از طريق سايت دانشگاه كردستان اعالم خواهد شد اًزمان مصاحبه از داوطلبين واجد شرايط متعاقب     -9

  

به هاي دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه، آگاهي از اطالعيهخبر و براي كسب توانند ميمندان عالقه

 . مراجعه نمايند  www.uok.ac.ir :كردستان، به آدرس سايت دانشگاه

        ::::تلفن پاسخگوئي به سواالتتلفن پاسخگوئي به سواالتتلفن پاسخگوئي به سواالتتلفن پاسخگوئي به سواالت

  ادارياداريادارياداريروزهاي روزهاي روزهاي روزهاي     13131313اليالياليالي    12121212    ساعتساعتساعتساعت        - - - -     0871087108710871- - - - 6666747666674766667476666747

  
        استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاناستعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاناستعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاناستعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت دفتر حفظ و هدايت دفتر حفظ و هدايت دفتر حفظ و هدايت 



  به نام خدا  

  بدون آزمون دكتري دوره پذيرش در خواستدر فرم
 92-93 در سال تحصيلي ،دانشگاه كردستان

        
    دانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستان

  حوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشي

 ............. .......................... متولد .............................................نام پدر ...................................................................... ملي /شناسنامه شماره به .......................................................................... مخان /قايآ اينجانب

 8با اطالع از شرايط ماده  ...............................................................  گرايش .......................................................رشته در   ............................................. ارشد در تاريخ آموخته مقطع كارشناسي دانش

 ،فناوري و تحقيقات علوم، وزارت 2/3/91مورخ  81523/21ابالغيه شماره  "هاي تحصيلي باالتر تسهيالت برگزيدگان علمي براي ورود به دورهارائه  "آيين نامه 

  . دارم را.........................................................................................................)هاي(  دكتري رشته مقطعتقاضاي پذيرش در 

صحت مطالب و اطالعات قيد شـده  باشم و  ها نمي ري ساير موسسات و دانشگاهدكت دانشجوي دوره ،ن ارايه درخواستشوم كه در زما عهد ميمتاينجانب  .1

  . نمايم را تاييد مي فرمدر اين 

 خواستدراين دانشگاه مجاز است در هر مرحله مطابق با مقررات با اينجانب رفتار نمايد، ضمن اين كه  ،در صورت هر گونه مغايرت يا نقص در مدارك .2

   .باشدنمي گاهدانش در پذيرش منزله به

   ..............................................................................................................................................................................................: آدرس و شماره تلفن تماس

  .......................................:  تاريخ و امضاء                     ..................................................................................................................................................................... :آدرس پست الكترونيك
  

                                                                                                     ::::سوابق تحصيليسوابق تحصيليسوابق تحصيليسوابق تحصيلي

ط
توس

 
ل گردد

ب تكمي
طل

داو
 

 

        مقطعمقطعمقطعمقطع        دانشگاه محل تحصيلدانشگاه محل تحصيلدانشگاه محل تحصيلدانشگاه محل تحصيل        سال شروعسال شروعسال شروعسال شروع        التحصيليالتحصيليالتحصيليالتحصيلي    فارغفارغفارغفارغ    تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ         گرايشگرايشگرايشگرايش    ////رشته رشته رشته رشته         معدلمعدلمعدلمعدل        توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحات

        كارشناسيكارشناسيكارشناسيكارشناسي            

        كارشناسي ارشدكارشناسي ارشدكارشناسي ارشدكارشناسي ارشد            

 ................................................................:رايشگ..... ................................................ :رشته، ارشد كارشناسي دوره دانشجوي  ................................................................................. خانم/آقاي شود مي گواهي

 ...................................................................سال در تاريخ  نيم .................................طي   ................................................ :لك معدلبا  ..................................................................................... :دانشجويي شماره به

   . باشد مي ................................................................ز رتبه ئحاهاي خود ايها و هم رشتهوروديدر بين همو  التحصيل فارغ ............................................................................................................................از دانشگاه 

 ).تكميل گردد 2-دفرم  ( افي استك تغال به تحصيل گواهي اش ،باشد نشدهالتحصيل  غدر صورتي كه متقاضي هنوز فار

 : امضاء مهر و ........................................................: تاريخ ................................................................................... : دانشگاه تحصيالت تكميلي مدير خانوادگي نام و نام

ط
توس

 
ل 

ح
شگاه م

ل دان
ش ك

آموز

ل گردد
ل تكمي

صي
ح

ت
  

 به يتخصص -يعلم مصاحبه ................................................... خمور .................................................. شماره جلسه در .............................................................................. خانم/آقاي از شود مي گواهي

 .باشد مي ضميمه گروه شوراي نامه /صورتجلسه. نگرديد □ / گرديد  □ .................................................در رشته  پذيرش اخذ به موفق برده نام و آمد عمل

  :امضاء مهر و ................................... : تاريخ ................................................................................ :پژوهشي/وزشيآم گروه مدير خانوادگي نام و نام

ط
توس

 
ل 

ح
ده م

شك
شدان

ذير
پ

 
ل گردد

تكمي
  

 ............................................................در  رشته  آزمون بدون دكتري دوره به ورود براي رشدا كارشناسي مقطع آموخته  دانش ................................................................. خانم /آقاي تقاضاي

  :مي باشد زير شرايط حائز و گرفت قرار بررسي مورد

  .است نشده □/شده□ پذيرفته  علمي مصاحبه در ......................................... گروه آموزشي ...... ..................................... مورخ ......................................... شماره نامه /صورتجلسه استناد به

 .است نشده □/شده□ پذيرفته تقاضاي نامبرده در شوراي استعدادهاي درخشان مطرح و 

 : امضاءمهر و ................. .............................. :تاريخ .......................................................................... :درخشان ير دفتر استعدادهايمد خانوادگي نام نام و

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................:يحاتتوض

ت
ط

وس
 

ن
شا

خ
ي در

دادها
دفتر استع

   

ن 
شگاه كردستا

دان
 

ل گردد
تكمي

  

 

 

  محل 

 الصاق عكس

 ۱۱۱۱----دددد فرم



  بسمه تعالي

  ارشد داوطلب شركت در پذيرش بدون آزمون كارشناسي دوره آموختگاندانشويژه 

         92-93در سال تحصيلي  ،دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري دانشگاه كردستان

  .................................. :تاريخ                                                                                                                                                

  ................................... :شماره                                                                                                                                               

            

  .................................................امور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاه/ / / / اداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلي: : : : ازازازاز    

        دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستان: : : : بهبهبهبه    

  

................................. دارنـده شـماره شناسـنامه   ........................................... آقـاي  / شود خـانم  بدينوسيله گواهي مي       

........................  يارشد رشتهدوره كارشناسـي يآموختهدانشدانشجوي   13/     /         متولد ........................... صادره از 

  . باشددانشـگاه مياين 

و     )  ...................................... :بـه حـروف  بـه حـروف  بـه حـروف  بـه حـروف   (.....................  :به عـدد به عـدد به عـدد به عـدد اب نمره پايان نامه، ساحت بامعدل كل نامبرده،  "ضمنا

  .باشدمي ................................هاي خود ايرشتهها و همرتبه كل ايشان در بين هم ورودي

  

  ...........................................................................امور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاه/ / / / اداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلي

  

        مهر و امضاءمهر و امضاءمهر و امضاءمهر و امضاء

  

  

  

  

 ۲۲۲۲- - - - دددد فرم 



  بسمه تعالي

  ارشد داوطلب شركت در پذيرش بدون آزمون كارشناسي ويژه دانشجويان سال آخر دوره

         92-93در سال تحصيلي  ،دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري دانشگاه كردستان

  .................................. :تاريخ                                                                                                                                                

  ................................... :شماره                                                                                                                                               

            

  .................................................امور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاه/ / / / اداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلي: : : : ازازازاز    

        دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستان: : : : بهبهبهبه    

  

................................. دارنـده شـماره شناسـنامه   ........................................... آقـاي  / شود خـانم  بدينوسيله گواهي مي       

ــد ............ ......................صــادره از   يارشــد رشــتهدوره كارشناســـيمشــغول بــه تحصــيل دانشــجوي   13/     /         متول

معدل كل نـامبرده،   "ضمنا. خواهد شدالتحصيل فارغ  92/  6/  31 باشد و تا تاريخ اين دانشـگاه مي................................... 

و  رتبه كل ايشان در    )  ...................................... :به حروفبه حروفبه حروفبه حروف (..............................  :به عددبه عددبه عددبه عدداب نمره پايان نامه، سبدون احت

  .باشدمي ................................هاي خود ايها و هم رشتهبين هم ورودي

  

  ...........................................................................امور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاهامور آموزش دانشگاه/ / / / اداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلياداره تحصيالت تكميلي

  

        مهر و امضاءمهر و امضاءمهر و امضاءمهر و امضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۳۳۳۳- - - - دددد فرم 



  
  به نام خدا

          بدون آزمون دوره تحصيلي باالتر نامه براي متقاضيان ورود به توصيه 
    دانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستان

 حوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشي

  ......... ....................متولد.......................... نام پدر....................................................ملي /شناسنامه شماره  ........................................................................خانوادگي داوطلب نام و نام

  ..................................................................رشته ..................... ...................................متقاضي دوره 

                                  ...................................................................................................................................................................................................................: تلفن تماسآدرس و شماره 

 تاريخ و امضاء. ..................................................................................................................................................... :يآدرس پست الكترونيك

ط 
س

تو
ي

ض
متقا

 

 
ل گردد

كمي
ت
 

                توسط معرف تكميل گرددتوسط معرف تكميل گرددتوسط معرف تكميل گرددتوسط معرف تكميل گردد
د زير را اراين رو خواهشمند است با دقت مو ازرند، علمي داشناخت متقاضي  كه نسبت بهتيدي است نظرات دقيق استا ،بي علمييكي از معيارهاي ارزيا: : : : تاد محترم تاد محترم تاد محترم تاد محترم اساساساس

  .ه بوده و محفوظ خواهد ماندجنابعالي محرمان اتبديهي است كه نظر. پاسخ دهيد

 شناسيد؟شناسيد؟شناسيد؟شناسيد؟    را ميرا ميرا ميرا مياي متقاضي اي متقاضي اي متقاضي اي متقاضي     ه مدت و در چه رابطهه مدت و در چه رابطهه مدت و در چه رابطهه مدت و در چه رابطهبراي چبراي چبراي چبراي چ - - - - 1111

  

 

 ::::نماييدنماييدنماييدنماييد    ذرانده است،  لطفا جدول زير را تكميلذرانده است،  لطفا جدول زير را تكميلذرانده است،  لطفا جدول زير را تكميلذرانده است،  لطفا جدول زير را تكميلدرصورتي كه متقاضي با شما درسي گدرصورتي كه متقاضي با شما درسي گدرصورتي كه متقاضي با شما درسي گدرصورتي كه متقاضي با شما درسي گ - - - - 2222

        تر از متوسطتر از متوسطتر از متوسطتر از متوسط    پايينپايينپايينپايين        باالتر  از متوسطباالتر  از متوسطباالتر  از متوسطباالتر  از متوسط        اولاولاولاول    درصددرصددرصددرصد    10101010باالتر از باالتر از باالتر از باالتر از         مقطعمقطعمقطعمقطع        نام درسنام درسنام درسنام درس

          

          

          

 

        ....عهده بگيريد؟ لطفاً دليل خود را بنويسيدعهده بگيريد؟ لطفاً دليل خود را بنويسيدعهده بگيريد؟ لطفاً دليل خود را بنويسيدعهده بگيريد؟ لطفاً دليل خود را بنويسيدرررررا برا برا برا ب    نامبردهنامبردهنامبردهنامبردهدر صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه در صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه در صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه در صورت امكان ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه شما، آيا حاضريد كه هدايت پروژه  - - - - 3333
 

        

 

        ....نماييدنماييدنماييدنماييد    اي مستقل نوشته و آن را  پيوستاي مستقل نوشته و آن را  پيوستاي مستقل نوشته و آن را  پيوستاي مستقل نوشته و آن را  پيوست    توانيد در صفحهتوانيد در صفحهتوانيد در صفحهتوانيد در صفحه    ميميميمي. . . . را اضافه كنيدرا اضافه كنيدرا اضافه كنيدرا اضافه كنيدكنيد مناسب است طرح شود كنيد مناسب است طرح شود كنيد مناسب است طرح شود كنيد مناسب است طرح شود     لطفاً اطالعات و مالحظات ديگري كه فكر ميلطفاً اطالعات و مالحظات ديگري كه فكر ميلطفاً اطالعات و مالحظات ديگري كه فكر ميلطفاً اطالعات و مالحظات ديگري كه فكر مي

  

  

 

  ::::آن دانشگاهآن دانشگاهآن دانشگاهآن دانشگاه....................................................................................................................................................................................................................................با توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي دارم پذيرش نامبرده را در  مقطع با توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي دارم پذيرش نامبرده را در  مقطع با توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي دارم پذيرش نامبرده را در  مقطع با توجه به شناختي كه به طور كلي از متقاضي دارم پذيرش نامبرده را در  مقطع  - - - - 4444

 كنمكنمكنمكنم    توصيه نميتوصيه نميتوصيه نميتوصيه نمي) ) ) ) دددد                كنمكنمكنمكنم    با احتياط توصيه ميبا احتياط توصيه ميبا احتياط توصيه ميبا احتياط توصيه مي) ) ) ) جججج                كنمكنمكنمكنم    توصيه ميتوصيه ميتوصيه ميتوصيه مي) ) ) ) بببب                كنمكنمكنمكنم    قويا توصيه ميقويا توصيه ميقويا توصيه ميقويا توصيه مي) ) ) ) الفالفالفالف

 

  ................................................................................... :آدرس پست الكترونيكي ..........................................: مرتبه علمي ........................................................: نام خانوادگي معرف نام و           

   .....................................................: تلفن همراه .....................................................  :تلفن محل كار.......................................................................................................  : كار محلآدرس            

                       

  تاريخ و امضاء                                                                                                                   

  . آن را در اختيار متقاضي قرار دهيد ،بندي و امضاء لطفا توصيه نامه تكميل شده را داخل پاكت گذاشته پس از بسته  

 

 4 - د فرم



  به نام خدا  

 متقاضي) CV(هاي آموزشي و پژوهشي  مشخصات تفصيلي از فعاليت 

 

        
    دانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستاندانشگاه  كردستان

 حوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشي

   ......... ....................متولد.......................... نام پدر....................................................ملي/ شناسنامه شماره  ........................................................................خانوادگي داوطلب نام و نام

  .............. ........................................................................................................................................:آدرس و شماره تلفن تماس

ت
صا

خ
ش
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ض

متقا
ي

 

ق   مقطع  ليدانشگاه محل تحص  سال ورود  سال خاتمه  )شيگرا( يليرشته تحص  معدل  حاتيتوض
سواب

ص
ح

ت
لي

ي
 

  يكارشناس             

  ارشد يكارشناس            

 

  مقطع  عنوان  نام استاد راهنما  نمره  هيخ ارايتار

پا
ي

ن
ا

 
نامه

 /

 پروژه

  يكارشناس        

  ارشد يكارشناس        

 

1- ................ 

2 - ................... 

3- ..................  

جوا
ي

ز و 

ت
خارا

 افت

 

 فيرد يليسال تحص نام درس مقطع سيمحل تدر

ش
ق آموز

سواب
 ي

در
و ت

ي
 س

        1  

        2  

        3  

        4  

 

شماره 

  صفحات
  نام مجله  سال

نام نويسندگان شامل نام 

  متقاضي به ترتيب درج
  رديف  عنوان مقاله

ي
ش

ق پژوه
سواب

 
*

 

)
ت معتبر

ال
ج

ده در م
ش

شر 
ت من

ال
مقا

(
 

          1  

          2  

          3  

          4  

          5  

  

  رديف  عنوان  مكان فعاليت  سال شروع  سال اتمام  توضيحات

ت
گر فعالي

دي
 

ي 
ها

ي
ش

ي و پژوه
ش

آموز
 

 

          1  

          2  

          3  

 .را پيوست نماييدو ساير مستندات ا پذيرفته شده نهايي تصوير تمام صفحات مقالت چاپ شده ي لطفاً،*

 امضاء  و تاريخامضاء  و تاريخامضاء  و تاريخامضاء  و تاريخ                     :نمايم صحت مطالب درج شده در اين كار برگ را تاييد مي.................................................. اينجانب 
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  بسمه تعالي

  ها و موسسات اجرايي داوطلب شركت در پذيرش بدون آزمون ويژه استفاده از شاغلين سازمان

  92-93در سال تحصيلي  ،دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري دانشگاه كردستان

  .................................. :تاريخ                                                                                                                                                

  ................................... :شماره                                                                                                                                               

            

  .............................................................................................    ::::ازازازاز    

        دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستاندفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه كردستان: : : : بهبهبهبه    

  

........................ صادره از .......................... دارنده شماره شناسنامه ....................................................... آقاي / بدينوسيله خانم         

ارئه تسهيالت به دانشجويان ممتاز  براي ورود به دوره تحصيلي دكتري رشته   نامهمتقاضي استفاده از آيين   13/      /          متولد  

صورت رسمي ، شاغـل خدمت به1392-93تحصيلي  دانشـگاه كردستان در سال................................ گرايش .................................. 

شود كه در صورت قراردادي در اين موسسه را براي شركت در مصاحبه علمي معرفي نموده و متعهد مي/ رسمي آزمايشي/ قطعي

  .هاي دوره را طبق ضوابط دانشگاه پرداخت نمايدقبولي نهايي، حكم مامور به تحصيل نامبرده را ارائه و كليه هزينه

  

  .......................................................................................... ::::نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئولنام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئولنام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئولنام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئول

  

        مهر و امضاء مهر و امضاء مهر و امضاء مهر و امضاء 

  

 

 6-فرم  د


