تقاضانامه ادامه تحصيل
در دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی دانشگاه تربيت مدرس
از طريق آيين نامه انتقال خارج به داخل

مقطع دکتری تخصصی  رشته مورد تقاضا....................................................................... :
داوطلب مقطع کارشناسی ارشد 
دالیل انتقال و انتخاب دانشگاه تربیت مدرس( :در صورت نیاز در صفحات اضافی درج نمایید)

 -1مشخصات فردي
نام  ..........................نام خانوادگی  ...........................نام پدر ............................شماره شناسنامه  ...................محل صدور .....................
تاریخ تولد  ...........................شماره ملی  ...................................دین  .............................حائز شرایط ایثارگری( گواهی پیوست تقاضانامه شود)
 -2سوابق تحصيلی
مقطع تحصيلی

رشته فارغ التحصيلی

نام محل فارغ التحصيلی

سال و ماه فارغ

سال و ماه ورود

التحصيلی

تعداد
معدل کل

واحدهاي
گذرانده

نمره
پايان نامه

دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 -3وضعيت تحصيل در دوره کارشناسی ارشد يا دکتري تخصصی
رشته تحصيلی

نوع دوره :حضوري

نام کشور (محل تحصيل)



نام دانشگاه

نيمه حضوري (ويژه داوطلبان دکتري) 

سال و ماه

مدت وقفه

تعدادواحدهاي

ورود

تحصيلی

گذرانده شده

مدت حضور در دانشگاه محل تحصيل....................................................... :

پايان نامه  /رساله (عنوان و ميزان پيشرفت):

نشانی دقیق و کد پستی:

تلفن تماس
منزل
همراه

نشانی الکترونیکی:
صحت کلیه مندرجات این فرم مورد تایید این جانب

معدل

می باشد.

تاریخ

امضاء داوطلب

مدارک مورد نياز براي بررسی درخواست پذيرش داوطلب:

 -2گواهی حضور ،ثبت نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا ،گزارش استاد راهنما مبنی بر میزان پیشرفت
تحصیلی و موضوع رساله دانشجو و کارنامه ریز نمرات اخذ شده مورد تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تحصیل
دوره دکتری براي داوطلبان دوره دکتري تخصصی
 -3مدرک تحصیلی و ریزنمرات مقطع/مقاطع قبل داوطلب
-4تصویر کلیه صفحات شناسنامه
 -5تصویر کارت ملی
 -6تصویر صفحات گذرنامه که حاوی اطالعات داوطلب ،ویزا و مهر ورود و خروج است.
بررسی درخواست با ارائه تصویر مدارک تحصیلی انجام می شود لیکن در صورت موافقت با انتقال داوطلب ،در زمان ثبت نام ،ارائه اصل کلیه
مدارک تحصیلی داوطلب ممهور به مهر"صحت صدور و تعلق" توسط نمایندگی جمهوی اسالمی ایران در کشور محل تحصیل الزامی است.

