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 شرایط عمومی: -الف

 جمهوري اسالمی ایران اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -1

 جمهوري اسالمی ایراننظام قانون اساسی و متعهد به  -2

 به تشخیص مراجع ذیصالح نداشتن ممنوعیت تحصیل -3

 شرایط اختصاصی: -ب

تقاضاي خود را  توانندمی در صورت احراز شـرایط زیـر پژوهشی مقطع كارشناسی ارشد -دوره آموزشی آموختگاندانش

 :براي ورود به دوره دكتري بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند

)یا  و میانگین كل پیوسته باالتر در دوره كارشناسی یا 16)یا میانگین همتراز شده( میانگین كل متقاضی باید داراي  -1

 باشد. در دوره كارشناسی ارشد (نامهپایانبدون احتساب نمـره )باالتر  یا 17 میانگین همتراز شده(

 .نگذشته باشدتا زمان پذیرش  رشناسی ارشددر مقطع كا متقاضی آموختگیدانشسال از تاریخ  2بیشتر از  -2

  كند كسب ول ارزشیابی پیوستجد مطابق مصاحبه و پژوهشی –آموزشی هايفعالیتامتیاز از  60حداقل متقاضی باید  -3

 دانش آموخته شود. 1401متقاضی باید حداكثر تا پایان شهریور ماه سال  -4

 

 

 

 



 پژوهشی:های نحوه ارائه و امتیازدهی فعالیت -ج

چاپ شده یا داراي گواهی مورد ا رزیابی قرار گرفته و باید  1مقاالت ارائه شده توسط دانشجویان متقاضی طبق جدول شماره  -1

ارائه گواهی اعتبار مجله نیز  باشد. مرتبط با پایان نامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ارشدپذیرش چاپ بوده و 

 الزامی است. 

ثبت اختراع، برگزیدگان جشنواره هاي علمی معتبر )خوارزمی، فارابی، رازي و یا ابن سینا(، دارندگان اثر بدیع و  دارندگان -2

ارزنده هنري و برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی حتمًا باید تأییدیه هاي الزم را از مراجع مرتبط كسب و به همراه سایر 

 مدارک ارسال نمایند.

ابتدا توسط كارشناس استعدادهاي درخشان دانشگاه از حیث برخی شروط عمومی و اختصاصی الزامی مندرج مدارک واصله  -3

در بند الف و ب، بررسی و پرونده داوطلبان حائز شرایط جهت ارزیابی علمی و تصمیم گیري به دانشکده ها و گروههاي مربوطه 

 ارجاع داده می شود.

امتیاز از فعالیتهاي آموزشی و  پژوهشی  60بط صورت می گیرد و داوطلبانی كه حداقل امتیازدهی توسط كمیته علمی رشته ذیر -4

 گیرند.كسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می 3و  2، 1و مصاحبه را طبق جداول شماره 

 ( و 2امتیاز )مطابق جدول شماره  30(، امتیاز آموزشی حداكثر 1امتیاز )مطابق جدول شماره  40امتیاز پژوهشی حداكثر  وجه:ت

( است. امتیازدهی به مدارک زبان متقاضیان )براي دارندگان مدرک زبان(،  3امتیاز )مطابق جدول شماره  30امتیاز مصاحبه حداكثر 

 صورت خواهد گرفت. 4عیناً مطابق جدول شماره 

 طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد. پس از بررسی هاي الزم، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از  -5

پذیرش نهایي و قطعي داوطلبان، منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش و آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجوی  -6

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

 ظرفیت پذیرش: -د

پژوهشی دوره روزانه دكتري دانشگاه به پذیرش بدون آزمون  -آموزشیدرصد ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه  20حداكثر  -1

 دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

 ظرفیت مذكور، مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه خواهد بود. -2

ره دكتري خود نخواهد ان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دودانشگاه در رد یا قبول تقاضاي داوطلب -3

 بود.

 :نیاز موردمدارك  -ه

 درخواست پذیرش بدون آزمون شدهتکمیل)الف( فرم  -1         

 تصویر صفحه اول شناسنامه و كارت ملی - 2         

 ه ریز نمراتبه همرا كل با ذكر معدل ی كارشناسیالتحصیلفارغ تصویر گواهینامه - 3         



 ریزنمراتبه همراه )براي دانشجویان فارغ التحصیل(  ی كارشناسی ارشدالتحصیلفارغ تصویر گواهینامه -4 

 معتبر براي داوطلبان مرد خدمت به آمادهتصویر كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه  -5 

 نامهپایانتصویر صفحه اول و چکیده  -6 

 منتشرشدهپژوهشی  هايگزارشكلیه مقاالت علمی و كامل از تصویر  -7

 الزامی است. ،گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته از مقاالتی كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشدتصویر  -8

، مجالت داخلی یا خارجی كه مقاالت متقاضی در آن ISC ،ISIدرجه علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، تصویر گواهی اعتبار  -9

 .چاپ شده و یا خواهد شد

شامل گواهی ثبت اختراع، برگزیدگی در جشنواره هاي معتبر،  1مستندات كلیه فعالیتهاي پژوهشی قابل امتیاز در جدول شماره  -10

 انجام طرح پژوهشی، اثر بدیع و ارزنده هنري و ....

 داوطلب بررسی صالحیت علمـیان( دوران تحصیل )ترجیحاً دوره كارشناسی ارشد( براي ) استادعلمی از  نامهمعرفیتصویر  -11

 در زمان مصاحبه الزامی است.

 :پرداخت مبلغ حق ثبت نام -و

 دانشگاه میبد درن التحصیالفارغبراي و  ریال( یک میلیون) 000/000/1 بلغم هادانشگاه مبلغ ثبت نام براي دانش آموختگان سایر

 باشد.می هزار ریال( هفتصد و پنجاه) 000/075مبلغ  ،کی از مقاطع كارشناسی یا كارشناسی ارشدی

سایر درآمدهاي اختصاصی بـه نـام  نزد بانک تجارت 2027127773شماره  حساببهالزم به ذكر است این مبلغ باید  تذکر:

فیش همراه با مدارك ضروری اصل ارسال » واریز گردد.سراسر كشور(  )قابل پرداخت در كلیه شعب بانک تجارت دانشگاه میبد

 «است.

 ارسال مدارك:نحوه  -ز

 :را از طریق پست پیشتاز به نشانی موردنیازمدارک  31/04/1401باید حداكثر تا تاریخ متقاضیان  -1

 آموزشدانشگاه میبد، ، یحیي زاده ینوالمسلماالسالمحجتبلوار مرحوم  2میبد، بلوار خرمشهر، میدان دفاع مقدس، کیلومتر 

پذیرش بدون آزمون مربوط به  درج عبارت .دارند نگاهارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود  8961699557، کدپستي دانشگاه

 بر روي پاكت الزامی است. رشته مورد نظرعنوان و  ، نام و نام خانوادگی1401-1402سال تحصیلی  دكتري

ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً  ناقص مدارک به و گیردمی صورت داوطلبین سوابق و مدارک بررسی اساس بر نهایی پذیرش -2

 .گرددنمیمسترد  وجههیچبهوجه پرداختی 

 اعالم خواهد شد. (1140ماه مرداد  )زمان تقریبی  www.Meybod.ac.ir نتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس  -3

 :توضیحات مهم -ح

 .شود آموختهدانش 1401متقاضی باید حداكثر تا پایان شهریورماه سال  -1



تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره كارشناسی ارشد  هايرشتهپذیرش متقاضیان در مقطع دكتري، در همان رشته تحصیلی یا  -2

 .است پذیرامکاندانشگاه  تشخیص گروه آموزشی و تائید شوراي آموزشیداوطلب، به 

به  هاآنه یکی از مقاطع تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد آموختگانی كپذیرش بدون آزمون در مقطع دكتري از دانش -3

آزمون اختصاصی )داخلی( و یا از دانشگاههاي جامع علمی كاربردي و ، حضورينیمهپیام نور،  دوره هاي مجازي، فراگیرصورت 

 گیرد.نميصورت  و دارندگان مدرک حوزوي كارشناسی ناپیوستهباشد و همچنین دارندگان مدرک فنی حرفه اي 

دانش آموختگانی كه یکی از مقاطع تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد آنها در دانشگاههاي غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور و یا  -4

پردیس هاي خودگران و یا بین الملل بوده است و نیز پذیرفته شدگان كارشناسی با سوابق تحصیلی دانشگاههاي دولتی، تنها در 

د در فراخوان شركت كنند كه مقطع تحصیلی دیگر آنها در یکی از دانشگاههاي دولتی سطح الف و یا ب )در نظام صورتی می توانن

 سطح بندي سابق( باشد.

هاي خارج از كشور، مجاز به استفاده از این آئین نامه براي ورود بدون دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیالن دانشگاه -5

 تري نیستند.آزمون به دوره دك

، شوندمیپذیرش بدون آزمون  ،نامه استعدادهاي درخشانبراي متقاضیانی كه از طریق آئین یتغییر رشته محل تحصیل و میهمان -6

 .ممنوع است

و  تحقیقاتپذیرش نهایی دانشجویان كارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دكتري، مطابق ضوابط وزارت علوم،  -7

بدیهي است تشكیل پرونده و دعوت به مصاحبه، پذیرد. فناوري و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش كشور انجام می

و سوابق داوطلبین تعیین و  هافعالیتو نتایج پس از ارزیابي و امتیازدهي به  کرد نخواهدحقي برای داوطلب ایجاد  گونههیچ

 شد. خواهداعالم 

قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مركزي گزینش دانشجو مستقر در نام ثبت -8

از صدور هرگونه گواهي اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه میبد دانشگاه ؛ بنابراین باشدمیسازمان سنجش آموزش كشور 

 .معذور است

بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود كه متقاضی شرایط پذیرش از طریق این  چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، -9

 فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

داوطلبان توصیه مي شود با دقت الزم، مفاد  مدارك ارسالي و وجه واریزی، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا به -11

 اطالعیه را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

          شمارهمسئول استعدادهاي درخشان دانشگاه میبد، با در وقت اداري با  توانندمیداوطلبان براي كسب اطالعات بیشتر  -12

 نمایند.تماس حاصل  صالحي()آقای  20023321-035

 



 (امتیاز 40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشي )حداکثر  :1 شماره لجدو
حداکثر  کننده(مصاحبه)طبق نظر کمیته  ارزیابينحوه 

 امتیاز

 ردیف نوع فعالیت

 ارتقاء نامهآیینامتیاز مطابق  7هر مقاله تا 

 

و داخلي تا  7تا  الملليبینگواهي ثبت اختراع 

 امتیاز 5

 امتیاز 7و خارجي تا  3برگزیدگي داخلي تا  

 امتیاز 22

 نامهپایانپژوهشـي )داخلـي و خارجي( مرتبط با  – علمـي مقاالت -1-1

علمي و  هایپژوهشـت اختــراع مــورد تائیــد سازمان ثب گــواهي -1-2

 صنعتي ایران

 -فـارابي -)خـوارزمي الملليبینعلمـي معتبر  هایجشنواره رگزیدگي درب -1-3

 سینا(ابن -رازی

1 

در مجالت علمي مورد تایید وزارت علوم با رده الف و ترویجي  -مقاالت علمي امتیاز 6 نامه ارتقاءامتیاز مطابق آئین 3هر مقاله تا 

 ب

2 

 مليو هر مقاله  2تا  بین الملليهر مقاله 

 امتیاز 1 

 3 ()داخلي یا خارجي معتبرهـای در کنفـرانس شدهچاپمقاالت  امتیاز 4

 4 یا ترجمه کتاب تألیف امتیاز 4 مطابق آیین نامه ارتقاء

هر طرح )منوط به داشتن تأییدیه از حوزه 

 امتیاز 2پژوهشي دانشگاه( تا 

  5 انجام طرح پژوهشي امتیاز 4

 4و خارجي تا  2هر اثر برگزیده داخلي تا 

 آیین نامه ارتقاءامتیاز مطابق 

 6 اثر بدیع و ارزنده هنری ارائه شده در جشنواره های معتبر ملي یا بین المللي امتیاز 6

در  1مخصوص دانشجویان دانشگاههای سطح 

 نظام سطح بندی سابق

تا  1کسب رتبه برتر مقطع کارشناسي در کد رشته )پانزده درصد برتر یا رتبه های  امتیاز 8

 نفر( 20ظرفیت کمتر از در رشته های با  3

7 

در  2مخصوص دانشجویان دانشگاههای سطح 

 نظام سطح بندی سابق

 امتیاز 5

در  1مخصوص دانشجویان دانشگاههای سطح 

 نظام سطح بندی سابق

کسب رتبه برتر مقطع کارشناسي ارشد در کد رشته )پانزده درصد برتر یا رتبه  امتیاز 6

 نفر( 20ظرفیت کمتر از در رشته های با  3تا  1های 

8 

در  2مخصوص دانشجویان دانشگاههای سطح 

 نظام سطح بندی سابق

 امتیاز 3

ي ارشدناسکارش نامهپایانکیفیت  امتیاز 4 امتیاز 2خوب تا  بسیارو  4عالي تا  توانمندی جامع دانشجو برای انجام  

 رساله دکترا

9 

راهنماي دوره توصیه نامه محرمانه از استاد  امتیاز 6 

 كارشناسی ارشد

  جمع 40 ------

 نكات مهم:
 تنها به فعالیتهای مربوط به رشته تحصیلي یا رشته مرتبط مدنظر برای تحصیل در مقطع دکترا مي تواند امتیاز تعلق گیرد. -1

 راهنما و مشاور اعمال مي گردد.در صورتي که مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد، ضریب مشارکت پس از حذف نام اساتید  -2

 

 

 

 

 



 (امتیاز 30حداکثر )نحوه محاسبه امتیازات آموزشي  : 2 شماره جدول
حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 کننده(مصاحبه)طبق نظر کمیته  ارزیابيحوه ن

تحصـیل دوره  کیفیت دانشگاه محل معدل و 10

 کارشناسي

  امتیاز 6تا 

محل تحصـیل دوره  معدل و کیفیت دانشگاه 11

 کارشناسي ارشد ناپیوسته

  امتیاز 5 تا

نیمسال صفر  9 امتیاز،  1 نیمسال 8 امتیاز، 2 نیمسال 7 امتیاز، 3نیمسال  6 امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسي 12

 امتیاز

 ناپیوستهارشد  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسي 13

 (پژوهشي–)آموزشي 

 

 

 

 امتیاز 3

نیمسال صفر  5امتیاز،  1نیمسال  4 ،امتیاز 2نیمسال  3امتیاز،  3نیمسال  2

 امتیاز

 

 کارشناسي ارشد پیوسته 14 نیمسال صفر امتیاز 13امتیاز، 2 نیمسال 12

 

 ناپیوستهطول مدت تحصیل در دوره کارشناسي ارشد  15

 ()آموزش محور

 نیمسال صفر امتیاز 4امتیاز،  1نیمسال  3امتیاز،  2 نیمسال 2

تا  10رتبه  ،امتیاز  3 :9تا  7رتبه امتیاز،  4: 6تا  4رتبه  ،امتیاز 5:3تا  1رتبه  امتیاز 5 دانشجویي-علمي المپیادهایبرگزیدگان  16

 امتیاز 1: 15تا  13رتبه ، امتیاز  12:2

  4 طبق جدول شماره امتیاز 8 داشتن مدرك زبان معتبر 17

 ................. امتیاز 30 جمع 

 5نیمسال و کارشناسي ناپیوسته برای  9رشته هایي که طبق مصوبه شورای عالي برنامه ریزی آموزشي در دوره کارشناسي پیوسته برای  توجه:

 بهره مند شوند. 9و  8نیمسال تصویب شده اند، با نظر کمیته مصاحبه کننده مي توانند از مجموع امتیازهای بندهای 

 

 نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه :3شماره جدول 

 ردیف
 امتیازات کسب شده حداکثر امتیاز شاخص ارزیابي

 )طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(

  امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمي و پاسخگویي به سواالت 18

امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفریني 19   

امتیاز 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 20   

امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلي 21   

امتیاز 3 توانایي فن بیان و انتقال مطالب 22   

امتیاز 15 همراستایي زمینه پژوهشي داوطلب با اولویت های علمي اعضای گروه 23   

  امتیاز 30 جمع 

 

 



 المللي زبان انگلیسي های ملي و بین: همترازی نمرات آزمون4جدول شماره 

 
 

 

  1140-2140 سال تحصیليدر  میبددانشگاه  دکتریتحصیلي  هایرشته

 )برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان(

 رشته تحصیلي ردیف

 شناسيجرمو  حقوق جزا                 1

 حقوق خصوصي                 2

 علوم قرآن و حدیث                   3

 البالغهنهجعلوم و معارف                  4

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1402-1401 تحصیلي سال دکتری دوره آزمون بدون پذیرش درخواست

 .............................................................................: شناسنامه شمارهخانوادگي: ...................................................................  نام و نام

                                              شهرستان: ..................................                               کد ذکر با ثابت تلفن ......... شماره..........سال تولد: .......................................................  :ملي کد

 ................................................................................................ :متقاضي آدرس.................................................  :همراه تلفن شماره 

 .............................................................................................................................:موردتقاضا در دوره دکتری گرایش / رشته عنوان

 : کارشناسي دوره مشخصات

 ............................................................................... تحصیلي: رشته  ............................................................ تحصیل: محل دانشگاه

 : ................................................................ تحصیل از فراغت سال   ................................................................................ کل: معدل

 :ارشد کارشناسي دوره مشخصات

 .................................................................. :گرایش /تحصیلي رشته   ..........................................................تحصیل:  محل دانشگاه

 .................................................................. تحصیل: از فراغت سال   ......................................................... تحصیل:  به شروع سال

 .................................... :(نامهپایانبدون احتساب نمره )معدل کل    ............................... :(نامهپایان نمره احتساب با)کل  معدل 

 پژوهشي-آموزشي آموزش محور                        ...............   ورودی: هم و رشته هم دانشجویان بین در رتبه 

 .............................................................................................................................................................................. :نامهپایانعنوان 

 ..................................................................................................................................................................: راهنما استادان/ استاد

 .................................................................................................................................................................. :مشاور استادان/ استاد

 .................................... دفاع: تاریخ....................... ................ ارشد: کارشناسي دوره اتمام صورت در نامهپایان نمره

 :پژوهشي کارهای مشخصات

 ................................: ......مجالت علمي پژوهشي داخلي در مقاالت تعداد ..................................: .....ISI مجالت در مقاالت تعداد

 .....................: ......خارجي و داخلي معتبر مجالت در مقاالت سایر تعداد............................................... : کنفرانسي مقاالت تعداد

 تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلي.............  تعداد ثبت اختراع یا برگزیدگي در جشنواره های علمي معتبر................

ها، ثبت اختراع و ... فرم های پیوست مربوطه بصورت کامل تكمیل و به همراه سایر مدارك الزم است برای هریک از مقاالت، کتاب

 ردد.ارائه گ

 آزمون، بدون دکتری دوره به ورود درخواست هایفرم در شدهاعالم اطالعات کلیه شوممي متعهد اینجانب......................................

 وزات23/02/1399مورخ  5999شماره  نامهآیین اساس بر و کندنمي ایجاد دانشگاه برای را تعهدی فرم این و ارائه بوده کامل و صحیح

 تحصیل و پذیرش ،نامثبت از مرحله هر در چنانچه و باشممي دارا را دکتری دوره به ورود شرایط حداقل علوم، تحقیقات و فناوری،

 با مقررات طبق و آوردهعمل به جلوگیری من تحصیل ادامه از تواندمي دانشگاه امنبوده فوق شرایط یک از هر واجد که گردد مشخص

                     .نماید رفتار جانباین

 و تاریخ: متقاضي امضا                                                                                                         

محل الصاق 

 عکس

 

 ) فرم الف(



                                                          
 صفحات مقاله پیوست گردد(مشخصات مقاالت مجله )تصویر کلیه 

 

 ................................................................................................................... عنوان مقاله:

 ............................................. نام مجله:

 

 ترویجي -علمي    مورد تائید وزارت علوم ISCپژوهشي داخلي یا  – يعلم   ISI     نوع مجله:

 

 توجه: گواهي اعتبار مجله ضمیمه گردد.

 

         باشدمي نامهانیپااز  مستخرج.            باشديم نامهانیپا مرتبط با.    

  ----------؟ باشديمنام شما نفر چندم                      ------ :تعداد نویسندگان        

 نام و نام خانوادگي  نویسندگان و دانشگاه مربوطه:         

       1- .......................................... 

      2 -                       .......................................... 

 

 چاپ: ..................................... تاریخ پذیرش:...........................                    تاریخ      

 

 تأیید متقاضي:      

 نمایم.اینجانب .................................... تمام موارد فوق را تأیید مي      

 

 

 امضا و تاریخ:                                                                                                    

 

 

(ب) فرم   



 
 مشخصات مقاالت کنفرانس ) تصویر کلیه صفحات پیوست گردد(  

    

 ............................................................................................: عنوان مقاله         

  

       نام کنفرانس:                                                           

 : برگزارکنندهموسسه       

 سال : ..............                           کشور(: ........................... –محل )شهر      

                                باشدمي نامهانیپااز  مستخرج.             باشديم نامهانیپا مرتبط با.   

                                                                                  چكیده مقاله کامل 

 زمان و محل برگزاری کنفرانس:      

 

 ............ ؟  باشدميچندم  نفر شمانام                                      تعداد نویسندگان: ...............      

 نام و نام خانوادگي نویسندگان و دانشگاه مربوطه:      

           - ...................................................... 

           - ........................................................ 

 تأیید متقاضي:     

 اینجانب ...................................................... تمام موارد فوق را تأیید مي نمایم.     

 امضا و تاریخ:                                                                                                              

 

 

(ج) فرم   



 

 تألیف یا ترجمه کتاب مشخصات 

    

 ............................................................................................:  کتابعنوان          

  

       :                                                    ناشرنام            

     

                                باشدمرتبط با رشته تحصیلي مي.             باشديممرتبط با رشته تحصیلي ن.   

 

 ............ باشد؟  ميچندم  نفر شمانام                                      تعداد نویسندگان: ...............             

 

 نام و نام خانوادگي نویسندگان و دانشگاه مربوطه:        

           - ...................................................... 

           - ........................................................ 

 

 تأیید متقاضي:      

 نمایم.اینجانب ...................................................... تمام موارد فوق را تأیید مي        

 امضا و تاریخ:                                                                                                             

 

 

 

 

(د) فرم   


