اطالعیه پذیزش بدون آسمون دانصآموختگان ممتاس کارضناسی ارضد دانطگاه ولیعصز(عج)و سایز
دانطگاهها در مقطع دکتزی دانطگاه ولیعصز(عج)
زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح) طثق آییيًاهِ ضوارُ  26/67276هَرخ ٍ 99/4/68سارت ػلَم تحقیقات ٍ فٌاٍری ،زر ًظز زارز اس
طزیق پذیزش تسٍى آسهَى زر سال تحصیلی  ،95-96اس تیي زاًصآهَذتگاى هوتاس هقطغ کارضٌاسی ارضس زاًطگاُ
ٍلیػصز(ػح) ٍ سایز زاًطگاُّای زٍلتی زر هقطغ زکتزی تسٍى آسهَى زاًطدَ پذیزش ًوایس.
ضزایط السم متقاضیان . :
ضزایط هٌسرج زر آییي ًاهِ هذکَر زر تاال (خْت زاًلَز آییي ًاهِ هیتَاى تِ ٍب سایت استؼسازّای زرذطاى زاًطگاُ
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ٍلی ػصز(ػح) رفسٌداى رخَع کزز .)http://education.vru.ac.ir
مدارک مورد نیاس:
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یک تزگ کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی؛
کپی هسرک کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضس.
کارًاهِ آسهَى هلی یا تیي الوللی ستاى اًگلیسی کِ گذراًیسُ ایس.
تکویل ضسُ فزهْای پیَست.
یک ًسرِ اس فایل پایاى ًاهِ زر صَرت زاًص آهَذتگی.
اصل فیص ٍاریشی تِ هثلغ 933333ریال (سی ّشار تَهاى) تِ ضوارُ حساب  2678679838337تاًک هلی
هزکشی تِ ًام زرآهسّای اذتصاصی زاًطگاُ ٍلی ػصز(ػح) رفسٌداى (هرصَظ زاًطدَیاى سایز زاًطگاُ ّا هی تاضس
ٍ زاًطدَیاى زاًطگاُ ٍلی ػصز«ػح» ًیاسی تِ پززاذت ّشیٌِ ًسارًس)

هسارک السم تایس حساکثز تا  65ذززاز  6995تا پست سفارضی تِ آزرس:
رفسنجان–دانطگاه ولیعصز(عج) ساسمان مزکشی–حوسهی معاونت آموسضی-دفتز استعدادهای درخطان
ارسال گززز.
ضوٌاً زرج ػثارت " مزبوط به پذیزش بدون آسمون دکتزی  "9315-9316رٍی پاکت الشاهی است.
اساهی پذیزفتِ ضسگاى ًْایی تز رٍی پایگاُ ایٌتزًتی زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح) رفسٌداى اػالم ذَاّس ضس.

رضتههای مقطع دکتزی در دانطگاه ولیعصز(عج) که دانطجو میپذیزند.
ردیف

رضته  -گزایص

9

ضیمی آلی (یک نفز)

2

ضیمی تجشیه (یک نفز)

3

فیشیک حالت جامد (یک نفز)

4

ریاضی گزایص آنالیش (یک نفز)

تسوِ تؼالی
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فزم هرصَظ زاًطدَیاى سال آذز زٍرُّای کارضٌاسی ارضس هتقاضی ضزکت زر زٍرُ زکتزی تسٍى آسهَى سال 6995-96
به :هزکش استؼسازّای زرذطاى زاًطگاُ ٍلیػصز(ػح)
اس :زاًطگاُ یا هَسسِ آهَسش ػالی.........................
تسیي ٍسیلِ گَاّی هیضَز
ذاًن/آقای  .................................................زارًسُ ضٌاسٌاهِ ،تِ ضوارُ ٍ .............................سزیال ضٌاسٌاهِ  ..............................صازرُ اس ..................
هتَلس سال  ......................تا کس هلی ...............................زاًطدَی زٍرُ کارضٌاسی ارضس رضتِ.............................................اس زاًطگاُ......................... .
هیتاضس ضوٌاً هؼسل کل ًاهثززُ تسٍى احتساب پایاى ًاهِ تِ ػسز . ...........تِ حزٍف  ...................................استّ .وچٌیي ایطاى تا پایاى ضْزیَر
 6995زاًص آهَذتِ ذَاّس ضس.

هحل هْز ٍ اهضا هؼاٍى آهَسضی  /هسیز تحصیالت تکویلی زاًطگاُ یا هَسسِ آهَسش ػالی

اهضاء هتقاضی
تارید

هسیز هحتزم هزکش استؼسازّای زرذطاى زاًطگاُ
تا سالم
ذَاّطوٌس است زستَر فزهاییس هسارک ایي خاًة تا هطرصات سیز تزای استفازُ اس اهتیاس زاًطدَیاى هوتاس زر آسهَى پذیزش زاًطدَی زکتزی
(تسٍى آسهَى) ،هَرز تزرسی قزار گیزز.
ًام ٍ ًام ذاًَازگی  ..........................................ضوارُ ضٌاسٌاهِ..............................کس هلّی  ...............................................سزیال ضٌاسٌاهِ ..................................
سال تَلس .........................................................:ضوارُ تلفي ثاتت  ...................................تلفي ّوزاُ .........................................
ػٌَاى رضتِ  /گزایص هَرز تقاضا.......................................:
هطرصات زٍرُ کارضٌاسی:
زاًطگاُ هحل ت حصیل .................................:رضتِ تحصیلی .......................................هؼسل کل......................سال زاًص آهَذتگی ...............
هطرصات زٍرُ کارضٌاسی ارضس:
زاًطگاُ هحل تحصیل .................................:رضتِ تحصیلی .......................................هؼسل کل......................سال زاًص آهَذتگی ...............
ػٌَاى پایاىًاهِ:
استاز(اى) راٌّوا:
استاز(اى) هطاٍر:
ًوزُ پایاىًاهِ............................:تارید زفاع.......................:
هطرصات کارّای پژٍّطی:
تؼساز هقاالت زر هدالت ػلوی – پژٍّطی زاذلی:
تؼساز هقاالت زر هدالت : ISI
تؼساز هقاالت کٌفزاًسی :
تؼساز سایز هقاالت هؼتثز زاذلی ٍ ذارخی:
هطرصات کاهل زر تزگِّای ضویوِ ٍارز گززز.
تسیيٍسیلِ هتؼْس هی ضَم کلیِ اطالػات اػالم ضسُ صحیح ٍ کاهل تَزُ ٍ ارائِ ایي فزم تؼْسی را تزای زاًطگاُ ایداز ًویکٌس.
اهضاء هتقاضی :
تارید:
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هطرصات هقاالت هدلِ ( تصَیز کلیِ صفحات هقالِ پیَست گززز).

ػٌَاى هقالِ:
ًام هدلِ :
ISSN
تَضیحات:

ًَع هدلِ

ISI

ػلوی – پژٍّطی زاذلی

سایز

تؼساز ًَیسٌسگاى

ًام ضوا ًفز چٌسم است............:

ػٌَاى هقالِ:
ًام هدلِ :
ISSN
تَضیحات:

ًَع هدلِ

ISI

ػلوی – پژٍّطی زاذلی

سایز

تؼساز ًَیسٌسگاى

ًام ضوا ًفز چٌسم است............:

ػٌَاى هقالِ:
ًام هدلِ :
ISSN
تَضیحات:

ًَع هدلِ

ISI

ػلوی – پژٍّطی زاذلی

سایز

تؼساز ًَیسٌسگاى

ًام ضوا ًفز چٌسم است............:

ػٌَاى هقالِ:
ًام هدلِ :
ISSN
تَضیحات:

ًَع هدلِ

ISI

ػلوی – پژٍّطی زاذلی

سایز

تؼساز ًَیسٌسگاى

اهضاء هتقاضی :
تارید:

ًام ضوا ًفز چٌسم است............:
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هطرصات هقاالت کٌفزاًس ( تصَیز کلیِ صفحات پیَست گززز).
-6ػٌَاى هقالِ:
ًام کٌفزاًس:
هحل(ضْز-کطَر)...................................:سال...................:تؼساز ًَیسٌسگاىً....................:ام ضوا ًفز چٌسم است............................:
هقالِ کاهل□
چکیسُ□

ػٌَاى هقالِ:
ًام کٌفزاًس:
هحل(ضْز-کطَر)...................................:سال...................:تؼساز ًَیسٌسگاىً....................:ام ضوا ًفز چٌسم است............................:
هقالِ کاهل□
چکیسُ□

 -9ػٌَاى هقالِ:
ًام کٌفزاًس:
هحل(ضْز-کطَر)...................................:سال...................:تؼساز ًَیسٌسگاىً....................:ام ضوا ًفز چٌسم است............................:
هقالِ کاهل□
چکیسُ□

 -4ػٌَاى هقالِ:
ًام کٌفزاًس:
هحل(ضْز-کطَر)...................................:سال...................:تؼساز ًَیسٌسگاىً....................:ام ضوا ًفز چٌسم است............................:
هقالِ کاهل□
چکیسُ□

