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  بسمه تعالی
  1فرم شماره 

  
پذیرش ره هاي کارشناسی ارشد متقاضی فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دو

  در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون و با استفاده از سهیمه استعداد درخشان
  1393-94 - بابل) نوشیروانی(دانشگاه صنعتیدر  

  
  : ....................................................................................................از 
  بابل) نوشیروانی(دانشگاه صنعتی معاونت آموزشی :به
  

  ............................دارنــده شناســنامه بــه شــماره ....................................... ................خــانم /    بــه ایــن وســیله گــواهی مــی گــردد آقــاي
  ............. ..........................................................دانشجوي دوره کارشناسی ارشـد رشـته        ...... ...............متولد سال   ........ .................... صادره از   

 از دوره مـذکور فـارغ التحـصیل    31/6/1393تـاریخ  چنانکه بتواند به موقع از پایان نامه خـود دفـاع نمایـد، تـا     می باشد و  این دانشگاه   
  .خواهدشد

   ،)نمـره پایـان نامـه    احتـساب  بـدون ( نمـرات ایـشان  کـل  میـانگین  واحـد درسـی را گذرانـده و    ........................ تعـداد  رده تاکنون  نامب "ضمنا
  /.می باشد........................ .. در ضمن نمره پایان نامه دانشجو .می باشد................. ............................... حروف  و به........ ...................به عدد 

  
  محل مهر وامضاء  

  مدیر امور آموزشی دانشگاه/ مدیرتحصیالت تکمیلی دانشگاه
  
  

  ملـــه دفـــاع از پایـــان نامـــهجمتعهـــد مـــی شـــوم کـــه چنانچـــه تحـــصیالت خـــود از  .................. ..........................ایـــن جانـــب 
) بـدون آزمـون  (شرایط مندرج در شیوه نامه پـذیرش دانـشجوي دکتـري    نده و یا به پایان نرسان 31/6/1393تا تاریخ   را   کارشناسی ارشد   

  ./منصرف از پذیرش شناخته شومدانشکاه صنعتی بابل را کسب ننمایم، 
  

  امضاء دانشجو  
  تاریخ
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  1393-94فرم درخواست ورود به دوره دکتري براي سال تحصیلی 

  با استفاده از سهمیه استعداد درخشان
  

  دوره   دانــش آموختـــه ......................متولـــد ســال  ....................................... فرزنــد  ................................................ ایــن جانــب   
متقاضـــی پـــذیرش در رشــــته   ........................................ گـــرایش  ..........................................   کارشناســـی ارشـــد رشـــته    

 تخصـصی و بـا اسـتفاده از سـهمیه اسـتعدادهاي           يدر مقطـع دکتـر    ................................... گرایش  .................................................. 
  . می باشمدرخشان

  :سوابق تحصيلی
دانشگاه محل   مقطع

  تحصیل
تاریخ دقیق   سال شروع

  فارغ التحصیلی
  توضیحات  معدل  گرایش/رشته

              کارشناسی
              کارشناسی اشد

  :زیر ضمیمه می باشدآموزشی و پژوهشی مدارك 
  })براي دانشجویان سال آخر (1فرم شماره {،کارشناسی ارشد/ شناسی  گواهی فراغت از تحصیل کار5
  کارشناسی ارشد/  ریزنمرات کارشناسی 5
 تصویر ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد 5
   گواهی رتبه اول تا سوم5
   نمایه شده  ملی یا بین المللیپژوهشی- در مجالت علمیهمقال 2 حداقل 5

  :سایر مدارك 
1-......................................................................................................................................................................................................  
2-......................................................................................................................................................................................................  
3-.....................................................................................................................................................................................................  
4-....................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................:..عنوان پایان نامه 
....................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................تاریخ دقیق دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
  ...   ....................................................................نمره پایان نامه ...........................................................       ) پایان نامهنمره بدون (معدل 

  ..................................................................................................: .....................................................................................سوابق پژوهشی
..................................................................................................................................................................................................................  

  ).مدارك پژوهشی باید ضمیمه باشد (
  .اقدامی ندارد) 20/12/92( بعد از اتمام مهلت مقررو یا از طریق پست سفارشی  شده به غیر تقاضاهاي ارسال

گواهی می نمایم که کلیه مراتب فوق در نهایت دقت و صحت تکمیل گردیده است وچنانچه خالف آن ثابت شود  ......................  ........................................این جانب   
  ./ طبق مقررات با این جانب رفتار نمایددر هر مرحله از تحصیل، دانشگاه صنعتی بابل مجاز است 

  ...............................................................................................................................................: .......................................آدرس منزل
  .............................................................): ..................................................................................ثابت وهمراه(شماره تلفن تماس

  ...................................................................................................................: تلفنی که در موارد ضروري بتوان تماس گرفت
  ............................................................................................................................................: ................آدرس پست الکترونیکی

  
  

  امضاء متقاضی
  تاریخ
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