
عصر)عج(و سایر  دانشگاه ولی ارشد آموختگان ممتاز کارشناسی اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانش

 عصر)عج( دانشگاه ولی دکتریها در مقطع  دانشگاه
 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در نظر دارد از  61/4/39مورخ  17276/26نامه شماره  عصر)عج( طبق آیین دانشگاه ولی

دانشگاه  ارشد کارشناسیآموختگان ممتاز مقطع  ، از بین دانش37-31ون در سال تحصیلی طریق پذیرش بدون آزم

 بدون آزمون دانشجو پذیرش نماید.دکتری های دولتی در مقطع  عصر)عج( و سایر دانشگاه ولی
 

 .شرایط الزم متقاضیان : 

دانشگاه  استعدادهای درخشانوب سایت  توان به )جهت دانلود آیین نامه می شرایط مندرج در آیین نامه مذکور در باال -6

 .(http://education.vru.ac.irرفسنجان رجوع کرد  )عج(ولی عصر

 

 مدارک مورد نیاز:

 ؛شناسنامه و کارت ملی کپییک برگ  -6

 کپی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد. -2

 کارنامه آزمون ملی یا بین المللی زبان انگلیسی که گذرانیده اید. -9

 .پیوست هایفرمتکمیل شده  -4

 .دانش آموختگییک نسخه از فایل پایان نامه در صورت  -5

بانک ملی    2671179131337به شماره حساب ریال )سی هزار تومان( 933333اصل فیش واریزی به مبلغ  -1

)مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها می باشد  رفسنجان )عج(مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه ولی عصر

 نیازی به پرداخت هزینه ندارند( «عج»دانشگاه ولی عصر و دانشجویان

 :با پست سفارشی به آدرس 6931 خرداد 20حداکثر تا مدارک الزم باید 

 دفتر استعدادهای درخشان-ی معاونت آموزشی حوزه–عصر)عج( سازمان مرکزی دانشگاه ولی–رفسنجان

 ارسال گردد.

 روی پاکت الزامی است. "8939-9939 کتریدمربوط به پذیرش بدون آزمون  "ضمناً درج عبارت 

 عصر)عج( رفسنجان اعالم خواهد شد. اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر روی پایگاه اینترنتی دانشگاه ولی

 

 

 

 

 

 
 



 

 رشته های دایر در مقطع دکتری در دانشگاه ولی عصر )عج( که برای سال تحصیلی جاری بدون آزمون دانشجو می پذیرد:

 

 

 

 گرایش رشته ردیف

 آلی شیمی 6

 تجزیه شیمی 2

 اپتیک و لیزر فیزیک 9

 ماده چگال فیزیک 4

 جبر  ریاضی 5

 آنالیز ریاضی 1

 
 

 

 



   
 بسمه تعالی 

 9فرم شماره 

 

 6937-31دوره دکتری بدون آزمون سال  رشناسی ارشد متقاضی شرکت درهای کا دوره فرم مخصوص دانشجویان سال آخر

 عصر)عج(  مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه ولی به:

 دانشگاه یا موسسه آموزش عالی......................... از:
 

 شود وسیله گواهی می  بدین

   ...............صادره از ... ............................... و سریال شناسنامه ...................ره.........شماه ب ،دارنده شناسنامه ................................................. خانم/آقای 

 . .........................دانشگاه از.....................................دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته........  با کد ملی............................... ......................متولد سال 

همچنین ایشان تا پایان شهریور  است. ................................... .به حروف ........... به عدد امه بدون احتساب پایان ن باشد ضمناً معدل کل نامبرده می

 دانش آموخته خواهد شد. 6937

 

 محل مهر و امضا معاون آموزشی / مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی                         

 

 

 

 

 

 متقاضی امضاء                                                                  

تاریخ            



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

        مدیر محترم مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه

 

 با سالم 

ذیرش دانشجوی دکتری جانب با مشخصات زیر برای استفاده از امتیاز دانشجویان ممتاز در آزمون پ خواهشمند است دستور فرمایید مدارک این    

 )بدون آزمون(، مورد بررسی قرار گیرد.

 

 ...........سریال شناسنامه ....................... ............................................... ............کد ملّی.............شماره شناسنامه..... نام و نام خانوادگی ..........................................

 تلفن همراه ......................................... .....................ثابت ..............شماره تلفن  ................................................سال تولد:.........

 عنوان رشته / گرایش مورد تقاضا:.......................................

 

 شخصات دوره کارشناسی:م

 ...............دانش آموختگی .......سال دانشگاه محل تحصیل:................................. رشته تحصیلی....................................... معدل کل...............

 

 مشخصات دوره کارشناسی ارشد:

 ...............دانش آموختگی .......سال دانشگاه محل تحصیل:................................. رشته تحصیلی....................................... معدل کل...............

 

 نامه: عنوان پایان

 استاد)ان( راهنما:

 استاد)ان( مشاور:

 .......تاریخ دفاع:.......................نامه:..................... نمره پایان

 

 مشخصات کارهای پژوهشی:

 :پژوهشی داخلی –تعداد مقاالت در مجالت علمی                                         :  ISIتعداد مقاالت در مجالت

 : انسیتعداد مقاالت کنفر                         : تعداد سایر مقاالت معتبر داخلی و خارجی

 های ضمیمه وارد گردد. مشخصات کامل در برگه

 کند. شوم کلیه اطالعات اعالم شده صحیح و کامل بوده و ارائه این فرم تعهدی را برای دانشگاه ایجاد نمی وسیله متعهد می بدین

 مضاء متقاضی :ا                                                                                          

 تاریخ:                                                                                           



 9فرم شماره     مشخصات مقاالت مجله ) تصویر کلیه صفحات مقاله پیوست گردد.(
 

 

 عنوان مقاله:

 نام مجله : 

ISSN    نوع مجله  ISI          نام شما نفر چندم است  تعداد نویسندگان   سایر   پژوهشی داخلی –علمی............: 

 توضیحات:

 

 

 عنوان مقاله:

 نام مجله : 

ISSN      نوع مجلهISI          نام شما نفر چندم است:............   تعداد نویسندگان  سایر   پژوهشی داخلی  –علمی 

 توضیحات:

 

 

 مقاله:عنوان 

 نام مجله : 

ISSN      نوع مجلهISI          نام شما نفر چندم است:  تعداد نویسندگان  سایر   پژوهشی داخلی  –علمی ............ 

 توضیحات:

 

 

 عنوان مقاله:

 نام مجله : 

ISSN      نوع مجلهISI          نام شما نفر چندم است:............   تعداد نویسندگان  سایر   پژوهشی داخلی  –علمی 

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 امضاء متقاضی :                                                                                          

 تاریخ:                                                                                           



 4فرم شماره                                                                                                                              

      مشخصات مقاالت کنفرانس ) تصویر کلیه صفحات پیوست گردد.(

 

 عنوان مقاله:-6

 نام کنفرانس:       

 ...................................................سال:...................تعداد نویسندگان:....................نام شما نفر چندم است:...........کشور(:.-محل)شهر

 □مقاله کامل             □چکیده

 

 

 عنوان مقاله:

 نام کنفرانس:       

 ...سال:...................تعداد نویسندگان:....................نام شما نفر چندم است:............................کشور(:................................-محل)شهر

 □مقاله کامل             □چکیده

 

 

 

 عنوان مقاله: -9

 نام کنفرانس:       

 عداد نویسندگان:....................نام شما نفر چندم است:............................کشور(:...................................سال:...................ت-محل)شهر

 □مقاله کامل             □چکیده

 

 

 

 عنوان مقاله: -4

 نام کنفرانس:       

 ........نام شما نفر چندم است:............................کشور(:...................................سال:...................تعداد نویسندگان:............-محل)شهر

 □مقاله کامل             □چکیده

 
 


