
دون آزمـوندانشجو پذیـرش  فراخوان          مقطع دکتـريدر  )استعداد هاي درخشان (ـب
   94-95سال تحصیلی   دبیرشهیـد رجائیدانشگـاه تربیت 

 

الف  مندرج در جدولهاي در رشته ارشددوره کارشناسیسال آخر و دانشجویان نیم دو سال گذشتهآموختگان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی از بین دانش 
و   18/04/1393 مورخ 67272/21ابالغیه شماره  هاي تحصیلی باالترمی براي ورود به دورهنامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علبراساس آیین ،پیوست

و  1/2/94مورخ  4945به شماره  و دستورالعمل اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 16/12/93مورخ  237200/21
   .بدون آزمون، دانشجو می پذیرد در دوره دکتري 94-95صیلی در نیمسال اول سال تحورالعمل داخلی دانشگاه، دست

  

    به آدرس الکترونیکی پست  از طریقارسال مدارك  اولیه باثبت نام pgcenter@srttu.edu  فرمهاکلیه مدارك مورد نیاز و  .می باشد 
با پست پیشتاز به  10/4/94ارسال و اصل آنها تا پایان وقت اداري  نیکی فوقوپست الکترپس از تکمیل و اسکن به آدرس  )الفطبق جدول (

 معاونت آموزشی و تحصیالت ،رجائی شهید دبیر دانشگاه تربیت ،16785- 136صندوق پستی  ،شعبانلو خیابان شهید ،تهران، لویزان:آدرس 

  .احد استعدادهاي درخشان ارسال گرددتکمیلی و
  

  :مدارك الزم
 مذکور و الصاق عکس در فرم 1ماره تکمیل فرم ش -1

 و کارشناسی  ارشدریزنمرات دوره کارشناسیکپی  -2

 )درصورت داشتن( تصویر گواهی زبان مورد قبول دانشگاه -3

در صورت دعوت به مصاحبه همراه  که..) .ژوهشی ومقاله، کتاب، طرح پ(هاي پژوهشی ارائه تصویر مستندات مربوط به تمامی فعالیت -4
 .مستندات الزامی است يداشتن اصل کلیه

 معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي دانشجویان نمونه کشوري -5

 .رشد متقاضی تکمیل شده باشداشناسیتوسط استاد راهنماي مقطع کار ایدکه یکی از آنها ب) 2فرم شماره(حداقل دوعدد توصیه نامه - 6

 )3فرم شماره (هاي آموزشی و پژوهشی فعالیت فرمو ارسال تکمیل  -7

 )4فرم شماره ( فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشدو ارسال تکمیل  -8

به  2140نزد بانک تجارت کد 214120534به حساب  )ریال هزار هفتصد(ریال  700.000اصل رسید بانکی غیرقابل استرداد به مبلغ -9
 .نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی

  :تذکر
 .به دفتر واصل گردد، بررسی نخواهد شد  10/04/94 بعد از تاریخ مدارك ناقص و یادرصورتی که  -

ي دولتی مورد بررسی و اگاه هدانش و دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد دو سال گذشته فقط مدارك ارسالی دانش آموختگان -
 ارزیابی قرار می گیرد

که تاقبل از پذیرش دانشجو آیین نامه هاي مربوط به پذیرش بدون آزمون از طرف وزرات علوم،تحقیقات و فناوري تغییري  درصورتی -
 .یابد، پذیرش پس از اعمال تغییرات انجام می پذیرد

 .به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و مبلغ پرداختی مدارك تحویلی -

  .جلسه مصاحبه به منزله انصراف از تقاضا تلقی خواهد شددر متقاضیانعدم حضور  -

 .التحصیل شوندفارغ  31/6/94بایستی تا  ارشددانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی -

 .از مراجعه و تماس غیر ضروري خودداري نمایند لذا. متقاضیان واجد شرایط در زمان مقرر جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد -

 .اعالم خواهد شد www.srttu.edu اینترنتی  دانشگاه به آدرس ایی در پایان شهریورماه در سایتاسامی پذیرفته شدگان نه -

به اطالع و یا دانشکده مربوطه درخشان استعدادهاي دفترق هرگونه اطالع رسانی الزم از جمله دعوت به مصاحبه و سایر مراحل از طری  -
 .متقاضیان خواهد رسید

دایر در دانشگاه انجام می پذیرد و تقاضا براي غیر از رشته هاي ) مطابق با جدول الف(پذیرش دانشجو صرفا در رشته و گرایش هاي -
 مذکور امکان پذیر نمی باشد 

  
  
  
  
  
  

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی ا چ دی تست 



  
  دبیر شهیدرجائیدانشگاه تربیت 94-95در مقطع دکتري سال تحصیلی  هاي تحصیلیشتهر - جدول  الف

ردیف
  

  رشته  گرایش

ردیف
  

  رشته  گرایش

  عصبی عضالنی  2  معماري  مهندسی معماري  10  فیزیولوژي ورزشی  فلب وعروق وتنفس  1
  مکانیک جامدات -طراحی کاربردي  3

  مهندسی مکانیک
دینامیک کنترل و   -طراحی کاربردي  4  یفلسفه وکالم اسالم  فلسفه وکالم اسالمی  11

  ارتعاشات

  ساخت وتولید  5
  کاربردي  7  ریاضی  جبر  6  برنامه ریزي درسی  برنامه ریزي درسی  12

  الکترونیک  9  سازه    مهندسی عمران  13  مهندسی برق  قدرت  8
  
  

  
  .رونیک دانشگاه ارسال شودکه بایستی توسط متقاضی به آدرس پست الکت یلیست مدارک -بجدول 

  
  مدارك   ردیف

  )1فرم شماره (فرم درخواست پذیرش بدون آزمون  1
  )3فرم شماره ) ( CV(هاي آموزشی و پژوهشیفرم فعالیت  2
  )4فرم شماره( فرم مخصوص دانشجویان سال آخر  3
  ..... و تاب، تالیف، ترجمه مقاله، ککلیه فعالیتهاي پژوهشی و اجرایی شامل )يمشخصات شناسنامه ا(صفحه اول   4
  ریزنمرات و گواهی دوره کارشناسی  7
  ریزنمرات و گواهی دوره کارشناسی ارشد  8

  
  
  
  

کلیه مقاالت، کتب، تألیفات و سایر فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در  اصل ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه:  توجه
 .الزامی است زمان مصاحبه

  
  
  
  

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
  استعدادهاي درخشان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی دفتر

  

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی ا چ دی تست 




