بسمه تعالی
لیست مدارک آموزشی و پژوهشی مورد نیاز در خصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری
سال 9316
 -1پروپوزال پژوهشی در ارتباط با حوزه ی مربوطه ( 1-3صفحه)
 -2مدرک کارشناسی دارای معدل یا گواهی معدل از دانشگاه محل تحصیل متقاضی
 -3مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل یا گواهی معدل
 -4ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد
 -5یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت دفاع)
 -6مستندات مربوط به مقاالت علمی پژوهشی ،علمی ترویجی و ( ..ارائه ی اصل مقاالت چاپ شده یا
گواهی چاپ در روز مصاحبه الزامی است)
 -7ارائه ی تاییدیه ی استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با مقاالت مستخرج از پایان نامه

(فقط برای متقاضیان تاریخ تطبیقی و تحلیلی -هنراسالمی الزامی است).
 -8مقاالت ارائه شده در کنفرانسها ،سمینارها و یا همایشهای داخلی و خارجی ( اصل متن خالصه /کامل
مقاله ارائه و چاپ شده در کتابچه مجموعه مقاالت کنفرانس همراه با تصویر روی جلد آن) (درصورت
دارا بودن سوابق مورد نظر)
 -9مستندات مربوط به کسب رتبه در جشنواره ها و مقام در مسابقات علمی و هنری
 -11مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح)
 -11ارائه قرارداد طرح های پژوهشی و رونوشت طرح اتمام یافته (در صورت دارا بودن سوابق مورد نظر)
 -12گواهی زبان خارجی عمومی مورد تایید دانشگاه (در صورت دارا بودن گواهی )

 -Tolimo- MCHE-IELTS-I.B.T-TOFEL-P.B.TOFEL-TELPآزمونهای دانشگاههای معتبر -15سوابق آموزشی (اصل گواهی تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)
 -16نسخه دیجیتال آثار پویا نمایی (متقاضیان رشته انیمیشن)

توجه:
 رزومهی علمی ،پژوهشی ،آموزشی را در یک فولدر به همراه اصل مستندات به صورت
تفکیک شده ،مطابق فرم شماره  ،1در روز مصاحبه همراه داشته باشید.

 اسکن فرم تکمیل شده شماره  1و پروپوزال پژوهشی در ارتباط با حوزهی مربوطه
(متقاضیان تمامی ردیف ها) و اسکن مدارک علمی ،آموزشی و پژوهشی فوق (فقط
متقاضیان ردیف های  2 ،1و  )3می بایست حداقل یک هفته قبل از روز مصاحبه به شرح
جدول زیر ارسال گردند.
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14135412136

پژوهش هنر

هنر و صنایع شیشه

بورس اعزام به خارج
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شهرسازی اسالمی
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مدیریت شهری -شهرسازی هوشمند
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14135593217

امتحانی

ضروری

1

2

3

