
 باسمه تعالی

پذیرش بدون آزمون )سهیمه استعدادهای درخشان( دانشجوی  تکمیل ظرفیت آگهی

 ( دانشگاه رازی PHDدکتری تخصصی ) 

بر اساس فرمول همترازی سازمان )    59-59برای نیمسال اول سال تحصیلی 

 (سنجش کشور

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

زی در اجرای ابالغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاه را

)آئین نامه ارائه تسهیالت به  21/4/2131مورخ  27676/62شماره 

و اصالحیه برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر( 

از بین برگزیدگان علمی واجد  22/26/2131مورخ  617622/62شماره 

به منظور تکمیل در دوره دکتری تخصصی شرایط عمومی و اختصاصی زیر 

برای  34-39نیمسال اول سال تحصیلی  برایظرفیت رشته های خود ، 

 دانشجو می پذیرد. رشته های زیر

معدل دوره  عنوان رشته ردیف

 کارشناسی

معدل دوره 

کارشناسی 

 ارشد

 20/21 31/21 آمار 2

 27 26/20 شیمی تجزیه 6

 21/21 26/20 شیمی فیزیک 1

 12/20 26/20 یمی آلیش 1

 71/20 26/20 شیمی معدنی 0

 21 26/20 نانو شیمی 1

 37/20 21 ریاضی کاربردی 7

 27 36/21 فیزیک حالت جامد 1

 27 36/21 نظری -فیزیک  3
 :باشد مي ذیل شرح به داوطلبان شرایط

 : عمومي شرایط - الف

 جمهوري اساسي قانون در دهش شناخته ادیان از یكي یا اسالم مبین دین به اعتقاد  -2

 .ایران اسالمي

 .ایران اسالمي جمهوري نظام و اساسي قانون به متعهد  -6

 .ذیصالح مراجع تشخیص به تحصیل ممنوعیت نداشتن  -1

 : اختصاصي شرایط  -ب

 تایید مورد و ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا كارشناسي مدرك بودن دارا  -2

 كشور داخل ي دانشگاهها از یكي از اوريفن و تحقیقات ، علوم وزارت

مندرج  كارشناسي مقطع درهمتراز شده  سازمان سنجش   كل میانگین بودن دارا  -6

 در جدول فوق

ارشد  كارشناسي مقطع درهمتراز شده  سازمان سنجش  كل میانگین بودن دارا -1

 مندرج در جدول فوق
 نگذشته ارشد كارشناسي مقطع در جودانش تحصیل از فراغت تاریخ از سال دو از بیش  -4

 .باشد

 قبولی در مصاحبه گروه مربوطه -9

 دانش آموخته شود. 12/1/31متقاضی باید تا تاریخ  -1

 2جدول شماره  2 -2امتیاز از بند   7کسب حداقل  -7

: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه ، در همان رشته تحصیلی یا رشته 2تبصره 

رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص  های تحصیلی مرتبط با

 گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

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



پیااام ذکر است از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، ه : الزم ب 6تبصره 

، پاردی  غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجاازی، دانشساراها نور ، 

لاذا عمال نمای آیاد. ه پاذیرش بادون آزماون بالل )خااودگردان( های بین الم

دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه جدًا خاود داری 

 نمایند.                                                                                              

 : برگزیده علمي ايفعالیته یا مقاالت ارائه نحوه -ج 

 یا شده چاپ باید و گرفته قرار ارزیابي مورد 2 شماره جدول طبق شده ارائه مقاالت  -2

 . باشد نامه پایان با مرتبط و بوده چاپ پذیرش گواهي داراي

 . باشد مي مقاله شرط و قید بدون پذیرش ، مقاله پذیرش از منظور :  تبصره
 باشد ایران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان تایید مورد باید اختراع ثبت گونه هر  -6

. 
 ( سینا ابن یا و ،رازي فارابي ، خورازمي ) معتبر علمي هاي جشنواره برگزیدگان  -1

 . نمایند ارائه و كسب را جشنواره دبیرخانه تایید باید
 و كسب را المپیاد دبیرخانه تآیید باید دانشجویي علمي المپیادهاي برگزیدگان -4

 . نمایند ئهارا
 نفر ، آن در داوطلب كه گرفت خواهد قرار پذیرش مورد كتابي یا و اختراع ، مقاله  -9

شود) نام  ذكر مشاور یا راهنما استاد از نام بعد بالفاصله وي نام یا و باشد اول

 اختراع اصلي مخترع یا و دانشجو باید اولین نویسنده در لیست دانشجویان باشد(

 . گرفت نخواهد تعلق امتیازي آن به صورت این غیر در باشد

تذکر: پذیرش داوطلبان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی 

است. بنابراین داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می شند در صورت انصراف 

 از تحصیل ، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

 : پذیرش ظرفیت -د

 پژوهشي - آموزشي شیوه آزمون با پذیرش ظرفیت %62 دانشگاه اختیار دارد حداكثر  -2
خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان  دكتري روزانه دوره

دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت )یا دانشجویان دوره 

دانش آموخته شوند( به صورت  34کارشناسی ارشد که تا پایان شهریور ماه سال 

 پذیرش کند. مازاد برظرفیت ، 

 . باشد مي دانشگاه آزمون با پذیرش ظرفیت بر مازاد مذكور ظرفیت  -6

 : مهم نكات -ه

 به دانشگاه اینترنتي پایگاه طریق از منحصراً  داوطلبان به رساني اطالع گونه هر -2

صورت می پذیرد لذا به داوطلبان )قسمت اطالعیه ها(    ww.razi.ac.irw   نشاني

 الزم نكته گونه هر یا و مصاحبه برگزاري مكان و زمان از اطالع منظور بهتوصیه می شود

 . نمایند پیگیري منظم بطور دانشگاه سایت طریق از را مربوطه هاي اطالعیه ،

 تسهیالت از توانند مي تحصیل از فراغت از پ  سال 6 تا حداكثر آموختگان دانش  -6
 توجه داوطلبان لذا ، شوند برخوردار دكتري دوره به ورود براي آزمون بدون پذیرش
 سال دو ، آنها تحصیل از فراغت تاریخ از ، فراخوان در نام ثبت زمان در باشند داشته

  . باشد نگذشته بیشتر

 مجاز ، كشور از خارج هاي دانشگاه التحصیالن فارغ و خارجي اتباع آموختگان دانش -1

 . نیستند دكتري دوره به آزمون بدون ورود براي نامه آیین این از استفاده به

دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار  -4

بسیار خوب محسوب می شود(موفق  21-33/21درجه عالی و نمره  23-62خوب) نمره 

 خواهند شد. 2ازات مربوطه، مطابق با جدول شماره به کسب امتی
 مقطع در ، 6 شماره جدول با مطابق ، دهي امتیاز براي قبول قابل تحصیل سنوات  -9

دارای امتیاز خواهد  نیمسال 9 ارشد تا كارشناسي مقطع در و نیمسال 1 كارشناسي

 در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.. بود
 عالي شوراي مصوبه طبق ، آنها تحصیل مجاز سنوات كه هایي رشته داوطلبان :1 تبصره

 و نیمسال 3 ، كارشناسي مقطع در ، فناوري و تحقیقات ، علوم وزارت ریزي برنامه
 جدول با مطابق را الزم امتیازت ، اند شده تصویب نیمسال 9 ، پیوسته نا ارشد كارشناسي

 . نمود خواهند اخذ 6 شماره

 نخواهد پذیر امكان عنوان هیچ به ، پذیرش كسب و قبولي از بعد گرایش و رشته تغییر -2

 . بود

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

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

http://www.razi.ac.ir/


 داوطلبان به لذا شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به ، دریافتي وجه و داوطلبان مدارك -7
 شرایط بودن دارا درصورت فقط و را مطالعه آگهي مفاد ، الزم دقت با شود مي توصیه

 . نمایند اقدام وانفراخ در نام ثبت به نسبت ، مربوط

 كلیه اصل نسخه نیز و نامه) برای دانش آموختگان( پایان از نسخه یك ارائه -1
 زمان در دواطلب اجرایي و پژوهشي ، آموزشی فعالیتهاي سایر و ، تألیفات كتب ، مقاالت

 .است الزامي مصاحبه
 ملزم و بوده ربرخوردا الزم اختیارات از داوطلبان تقاضاي قبول یا رد در دانشگاه  -3

 .بود نخواهد خود دكتري دوره ظرفیت تكمیل به
 باشد، مي وقت تمام بصورت دكتري مقطع در تحصیل ادامه اینكه به توجه با  -22

 نام ثبت از قبل باید دولتي نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان

 نمایند. كسب تحصیل ادامه بر مبني را خود كار محل شرط و قید بدون و كتبي موافقت
 ، اند كرده استفاده آزمون بدون سهمیه از خود ارشد كارشناسي دوره در كه افرادي -22

 . نمایند استفاده نیز دكتري دوره در سهمیه این از توانند مي

 

 : اجرا فرآیند  -و

مدارک واصله پ  از بررسی توسط دفتر استعدادهای درخشان جهت ارزیابی  -2

دانشکده ها و از دانشکده ها به گروه های آموزشی مربوطه ارجاع علمی به 

خواهد شد و پ  از امتیاز دهی به کلیه امتیازات آموزشی و پژوهشی داوطلب 

، که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد 1، 6، 2براساس جداول شماره 

د، برای ویا بیشتر باش 94فقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آنها ، 

 مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

 مصاحبه برگزاري محل و تاریخ و علمي مصاحبه در شركت براي شرایط واجدین اسامي  -6

 . رسید خواهد داوطلبان اطالع به دانشگاه اینترنتي پایگاه طریق از مقتضي زمان در

 را مصاحبه و هشيپژو و آموزشي هاي فعالیت از امتیاز 72 حداقل كه داوطلباني  -1
 قرار اولویت در امتیاز ترتیب به ، نمایند كسب 1 و 6 و 2 شماره جداول با مطابق
 گرفت. خواهند

 پایگاه طریق از ، مقرر موعد در اولیه شدگان پذیرفته اسامي ، نهایي بررسي از پ   -4
 شد. خواهد اعالم دانشگاه اینترنتي

 و كشور آموزش سنجش سازمان تایید از پ  منحصراً  داوطلبان قطعي و نهایي پذیرش -9
 گرفت. خواهد صورت فناوري و تحقیقات ، علوم دانشجو وزارت گزینش مركزي هیات

 : الزم مدارك -ز 

  خوانا و دقیق بطور(  1،  2،6) فرمهای   تقاضا شده تكمیل * فرم
  ملي كارت و شناسنامه تصویر نسخه * یك
 باشد شده نویسي پشت آن در داوطلب مشخصات كه عك  قطعه * یک

 ذكور داوطلبان براي وظیفه نظام وضعیت نمایانگر مدرك * تصویر

 در حتماً  نامه پایان نمره كه ارشد كارشناسي دوره در نمرات ریز و گواهینامه * تصویر
 پایان نمره احتساب با و احتساب بدون ارشد كارشناسي دوره معدل باشد. شده درج آن

شود.)ارائه نمره پایان نامه برای دانشجویان سال  ارائه تفكیك به باید نامه

 دانش آموخته می شوند الزامی نیست( 12/2/34آخر که تا 
  كارشناسي دوره در ریزنمرات و گواهینامه * تصویر

 )براي ارشد كارشناسي مقطع در دانشجویي المپیاد دبیرخانه از نامه * معرفي
 المپیادي( دانشجویان
 ابن ، رازي ، فارابي ، علمي خوارزمي معتبر هاي جشنواره دبیرخانه از نامه * معرفي

 ( ارشد كارشناسي مقطع در ها جشنواره برگزیدگان براي ) سینا

 شده منتشر كه  ISI  ،ISC پژوهشي،  علمي ، ترویجي علمي مقاالت كلیه كامل * تصویر
 حتمًا ضمیمه شود( مجله جلد تصویر ، مقاله انتشار صورت در).باشد

 هاي فعالیت و كتب ، تألیفات كلیه ، ها كنفران  در شده ارائه مقاالت كلیه * تصویر

  داوطلب پژوهشي
 نرسیده چاپ به تقاضا زمان در كه مقاالتي از دسته آن براي مقاله چاپ پذیرش * گواهي
 ( شود ضمیمه نیز مقاله كامل نسخه باشند)

 و داخلي ، مجالت ISC ، ISI پژوهشي، - علمي ، ترویجي - علمي ي درجه اعتبار * گواهي

 . شد خواهد یا و شده چاپ آن در متقاضي مقاالت كه خارجي
هزار تومان( به  12لایر)معادل  222/122 مبلغ به واریزي فیش از كپي و اصل * ارائه

نزد بانک ملی  6277111726223حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

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



 خود نزد احتمالي هاي پیگیري جهت را)یک نسخه از فیش واریزی  شعبه کرمانشاه
 ( دارید نگاه

 : مدارك ارسال و نام ثبت نحوه - ح

 .بود خواهد  12/4/2134 وقت اداری  پایان تا حداكثر مدارك ارسال مهلت -2

 . شد نخواهد داده اثر ترتیب ، مقرر مهلت از بعد شده ارسال یا و ناقص مدارك به  -6
 به دانشگاه اینترنتي پایگاه طریق از مقتضي درزمان مصاحبه برگزاري مكان و مانز -1

 . رسید خواهد داوطلبان اطالع

باغ  – کرمانشاه : نشاني به سفارشي پست طریق از را الزم مدارك كلیه بایستي داوطلبان

 پستي كد –دفتر استعدادهای درخشان  -مركزي سازمان - دانشگاه رازی – ابریشم

 . دارند نگه خود نزد احتمالي هاي پیگیري جهت را آن پستي رسید و ارسال ، 2724327142
 ، شود مي داده تحویل دستي صورت به كه مداركي با ارتباط در دانشگاه است بدیهي

 . داشت نخواهد مسئولیتي

 / رشته در  درخشان استعداد سهمیه - آزمون بدون پذیرش متقاضي : شود قید حتما پاكت روي
  گرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ph Dجدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری)

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -2جدول شماره 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 

آخرین اخبار و اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 
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ترویجی  -مقاالت علمی 6

 مرتبط با پایان نامه

- 2 

امتی

 از

 1هر مقاله تا 

 امتیاز 

 

مقاالت چاپ شده در  1

کنفرانسهای معتبر) 

 داخلی یا خارجی(

- 4 

امتی

 از

 6هر مقاله خارجی تا 

 2و هرمقاله داخلی 

 امتیاز

 

تألبف یا ترجمه کتاب  4

 مرتبط با رشته تحصیلی

- 4 

امتی

 از

-  

کیفیت پایان نامه  9

 کارشناسی ارشد

- 4 

امتی

 از

و بسیار  4عالی تا 

 امتیاز 6خوب تا 

 

حداقل و حداکثر امتیاز 

 قابل محاسبه 

7 42   

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  -6جدول شماره 

رد

 یف

حداک نوع فعالیت

ثر 

امتی

 از

نحوه ارزیابی)طبق نظر 

 کمیته مصاحبه کننده(

امتیاز 

 مکتسبه

معدل و کیفیت دانشگاه  2

محل تحصیل دوره 

 کارشناسی

2 

امتی

 از

مطابق با دستورالعمل 

اجرایی شورای تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه

 

میانگین کل و کیفیت  7

دانشگاه محل تحصیل 

دوره کارشناسی ارشد 

ناپیوسته)بدون احتساب 

 ایان نامه(نمره پ

9 

امتی

 از

مطابق با دستورالعمل 

اجرایی شورای تحصیالت 

 تکمیلی دانشگاه

 

طول مدت تحصیل دوره  1

 کارشناسی

1 

امتی

 از

نیمسال کارشناسی  1بیش از 

نیمسال  4پیوسته و بیش از 

کارشناسی ناپیوسته امتیازی 

 ندارد

 

طول مدت تحصیل دوره  3

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

1 

امتی

 از

نیمسال امتیازی  9ش از بی

 ندارد

 

 امتیاز،  9، 1تا  2رتبه  9برگزیدگان المپیادهای  22

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 
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امتی علمی دانشجویی

 از

امتیاز،  4، 2تا  4رتبه 

امتیاز،  1، 3تا  7رتبه 

امتیاز و  6، 26تا 22رتبه 

 امتیاز 2، 29تا  21رتبه 

داشتن مدرک زبان  22

 معتبر

1 

امتی

 از

  4طبق جدول شماره 

   12 جمع 

* رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی 

نیمسال تصویب شده اند ، با نظر  9نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای  5برای 

بهره مند  5و  8کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 

 شوند.

 

 

 امتیاز( 12کثرامتیازات مصاحبه )حدا -1جدول شماره 

رد

 یف

حداکث شاخص ارزیابی

ر 

امتیا

 ز

امتیاز مکتسبه)طبق نظر کمیته 

 مصاحبه کننده(

تسلط در تجزیه و تحلیل  26

مسائل علمی و پاسخگویی به 

 سواالت

1 

امتیا

 ز

 

وسعت نظر، نوآوری و  21

 کارآفرینی

1 

امتیا

 ز

 

شخصیت، متانت و نحوه  24

 تعامل

1 

امتیا

 ز

 

ت فناورانه نگرش و اطالعا 29

 مرتبط با رشته تحصیلی

1 

امتیا

 ز

 

توانایی فن بیان و انتقال  22

 مطالب

1 

امتیا

 ز

 

همراستایی زمینه پژوهش  27

داوطلب با اولویتهای علمی 

 اعضای گروه               

29 

امتیا

 ز

 

  12 جمع 

 

همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان  -4جدول شماره 

 انگلیسی

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS 

(Equivalent) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

(computer

) 

TOEFL 

PAPER+  

TOLIMO 
 

حداکثر 

 امتیاز

222-32 2/3-7 262-32 122-692 212-222 1 

13-19 3/2-9/2 39-12 663-616 933-979 7 

16-12 6/2-2 19-72 612-621 971-992 2 

73-79 3/9-9/9 79-22 626-232 943-969 9 

76-72 4/9-9 29-92 239-271 964-922 4 

23-29 3/4-9/4 99-42 276-296 433-479 1 

24-22 6/4-4 69-12 292-211 171-192 6 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی 
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93-92 3/1-9/1 19-63 216-221 113-169 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (1رم شماره)ف

 

   

                       

دوره ون بدون آزمثبت نام فرم                                     

 2134-39تحصیلي برای سال  (.Ph.D)دكتري

 
 :                                               ناااااااااااااااااااااااااام خاااااااااااااااااااااااااانوادگي -2
 :                نام -2
  مرد          :       زن جنسیت-3
نام -6:            محل صدور -9:                 شماره شناسنامه -9

 :       تاریخ تولد-7:                  پدر
 شهرستان                           استانمحل تولد:   -8
 1394/6/31 ختا تاری حداكثر        فارغ التحصیل    :وضعیت تحصیلي -5

  فارغ التحصیل خواهم شد
 

دانشگاه محل  گرایش رشته مدرك

 تحصیل

 تاریخ اخذ معدل كل

 مدرک

      كارشناسي

كارشناسي 

 ارشد

     

 

                                :                                     رشته مورد تقاضا-14

 گرایش
 

 فعالیت هاي علمي پژوهشي : -11

 الف( مقاالت چاپ شده 

 زمان چاپ محل چاپ نام نشریه عنوان ردیف

2     

6     

1     

 ب( طرحهاي پژوهشي  

تاریخ  ع تاریخ شرو عنوان طرح  ردیف

 خاتمه 

2    

6    
 

 ج( چاپ كتاب 
عناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوان كتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب :                                                                                                

 انتشارات :
 مدارك ضمیمه :

               كارنامه كارشناسي                 گاواهي مساابقات علماي باین المللاي      

   مدارك مقاالت پذیرفته شده 

               گواهي رتبه كارشناسي كارشناساي ارشاد      گواهی رتبه      
 يمدارك فارغ التحصیل

 
محل 

الصاق 

 عک 
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 كنكور كارشناسيدر گواهي رتبه   رازی، خاوارزمي هاای  جشانواره در گواهي رتباه ،

 فارابی

 دانشجویی المپیادهاي علمي در گواهي رتبه 
هاي خاص دیگري به جز موارد فوق الذكر را دارید در برگاه  فعالیت یا ویژگي چنانچه

 اي جداگانه بیان نمایند.
 

ضي اساتفاده از تساهیالت آ شاماره ین ناماه یااینجانب                       متقا
ادامااه تحصاایل وزارت علااوم، تحقیقااات و فناااوری جهاات  12/2/2134مااورخ  27676/62

مطالب فوق، تعهد  ییدمي باشم و ضمن تأوره دكتري بدون آزمون دانشجویان ممتاز در د
بدون هیچ گونه اعتراضي ضوابط ارائه شده  ك مطالب و مدار صورت مغایرتمي نمایم در 

 .و مقررات دانشگاه را پذیرا باشم
 :)ثابت و همراه(آدرس محل سكونت و تلفن تماس 

                                                                                      :                      آدرس محااااااااااااااااال كاااااااااااااااااار و تلفااااااااااااااااان تمااااااااااااااااااس

 امضاء و تاریخ

 (2فرم شماره)

 
 

                                                                  

بساااااااااااااااااااااااااامه تعااااااااااااااااااااااااااالی                                                

 شماره  :

                                                                                                                               

 تاریخ :

فرم تائید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های 

 تحصیلی باالتر

 ))مخصوص دانش آموختگان یا دانشجویان((

 

 زشی دانشگاه رازی کرمانشاهمعاونت محترم آمو

 

 سالم علیکم

باااااا احتااااارام، گاااااواهی مااااای گاااااردد خانم/آقاااااا  

...............................................فرزناااااااااد  

......................... بااااااا شااااااماره شناساااااانامه 

........................ صاااااادره ..............  متولاااااد  

جویی  ................  باااااااااا شاااااااااماره دانشااااااااا

................................. دانشجو / دانش آموخته رشاته 

/ گاااارایش  ....................................... مقطااااع  

.......................  دوره )روزانااااااه / نوباااااات دوم(  

......................     ایااان دانشاااگاه باااوده و تعاااداد 

ل)بادون احتسااب نماره پایاان ............ واحد درسی با معدل ک

نامه(  ...............   در بین  ............  نفر دانشجویان 

 هم ورودی گذرانده است.

 

 

 

                                                            

 نام و نام خانوادگی مدیر کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

                                                                                         

 مهر و امضاء 
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 (3فرم شماره)

 

 

اینجانااااب                                         متقاضاااای 

استفاده از تسهیالت ))آیین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی 

در دانشاگاه رازی بارای  برای ورود به دوره های تحصیلی بااالتر((

 میباشم و متعهد میگردم که کلیه مراتاب فاوق 2131-30سال تحصیلی 

و چنانچه خالف شرایط مندرج  پاسخ داده ام در نهایت دقت و صحت  را

در آگهی پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشاد، عمال 

نشاگاه کرده باشم مراتب را سریعَا به دفتر استعدادهای درخشاان دا

  رازی اطالع دهم و هیچگونه ادعایی در این خصوص نداشته باشم.

*ارسال مدارک به دانشگاه و پذیرش اولیه به منزلاه پاذیرش قطعای 

 اینجانب نمی باشد.

* به هیچ وجه مدارک ارسال شده و مبلغ پرداختی به اینجانب عاودت 

 داده نخواهد شد.

روناده هاای نااقص و * دانشگاه رازی هیچ تعهدی نسبت به بررسای پ

ارسال شده پ  از مهلت قانونی ندارد و مسئولیتی در خصوص تماس با 

 اینجانب جهت تکمیل پرونده خود را ندارد.

 

                                                                          

 نام و نام خانوادگی........................................

 

امضاء                                 

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

 

 2131........../....../  تاریخ                                                                                         
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