
 

  و دستیاران  Ph.Dن دانشجویا تکمیل ظرفیت ثبت نام حضوری و مدارک زمان

 ( 99-99ورودی ) نیمسال اول 

 

ماه  یازدهم آبانشنبه  روزثبت نام حضوری جهت تحویل اصل مدارک 

 باشد. مي  8999
 

مراجعه حضوری دانشجویان شاهد و ایثارگر اعم از افرادی كه با سهمیه و یا  :توجه

اند به واحد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت شده سهمیه قبولغیر 

 .نام الزامي استی اصل مدارک ایثارگری و تکمیل مراحل ثبتارائه

 : ثبت نام حضوری مدارک مورد نیاز

 سند تعهد محضری برای سهمیه های عادیكپي سری اصل و یک  .8

 ثبت نام اینترنتي دانشگاه و پرینت تاییدیه فرمهای ثبت نامي  كپياصل و  .2

 گواهي پایان یا معافیت و یا ترخیص از الیحه طرح نیروی انساني كپي .9

   قطعه عکس پشت نویسي شده 9+  كارت ملي  یک سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات و .4

 سند ازدواج(و  نکته: )در صورت متاهل بودن اصل و كپي شناسنامه همسر 

           نامه از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصیل كپي اصل و  .5

 (گواهي تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان )درصورت اخذ مدرک مذكور .6

موافقت نامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از باالترین مقام مسئول اداری و گواهي مرخصي  .7

 و پیماني رسمي مستخدمینبدون حقوق سالیانه برای 

مرخصي بدون حقوق برای پذیرفته شدگاني كه دراستخدام  رونوشت حکم ماموریت آموزشي یا .9

رسمي و یا پیماني وزراتخانه ها، سازمانها و نهادها و... مي باشند.)درصورت آماده نبودن درحین 

 .(ارائه اصل مدارک تحویل گردد

 



 

 

الزم به ذكر است دانشجویان ترم آخر نیز مي بایست مداركي كه نشان ، اصل و كپي دانشنامه  .9

 باشد ارائه نمایند . 98/6/99دهنده فراغت از تحصیل تا تاریخ 

كارت پایان یا معافیت ازخدمت نظام وظیفه برای آقایان به صورت كارت هوشمند یا گواهي  كپي .81

  81 +تعویض از مراكز پلیس 

معافیت تحصیلي موظفند تا دو ماه با در دست داشتن گواهي فراغت از  تبصره: پذیرفته شدگان مشمول

تحصیل مقطع قبلي )نامه اعالم فراغت به سازمان وظیفه( جهت تمدید معافیت تحصیلي به آموزش 

 .دانشکده مراجعه فرمایند

 نمره زبان كپيیک سری  .88

 رسید هسته تحقیق و نظردهي)گزینش( .82

 )مربوط به دانشجویان مازاد(اصل و تصویر رسید فیش واریز شهریه  .89

 (.... تصویر كارت سهمیه ایثارگران)كارت رزمندگي یا ایثارگری، نامه ستاد شاهد و .84

 ارائه گواهي استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان .85

 دارای تعهد محضریمربوط به دانشجویان افتتاح حساب بانک ملت)كوتاه مدت(  .86

از  قبل)لطفا سایت دانشکده داروسازی بارگذاری شده در 4تا  8 ثبت نامي های فرم تکمیل نمودن  .87

 مراجعه حضوری فرم ها پرینت و پر شود.(

 

 نکته: خواهشمند است اصل تمامي مدارک را همراه داشته باشید.  

                                                                                     

     آموزش تخصصي و تحصیالت تکمیلي                                                                       

 دانشکده داروسازی                                                                                                                  

 



 1فرم شماره 

 

............. دوره .............که در رشته ..............................................................اینجانب آقا/خانم دکتر ..........

تحصیلی دستیاری در مورد بهره مندی از هزینه / Ph.D .................... پذیرفته شده ام با اطالع کامل  از مقررات

اعالم میدارم که در هیچ موسسه دولتی و غیر دولتی اشتغال بکار انتفاعی ندارم. در صورت بروز هر گونه 

 مغایرت با صحت مراتب فوق حق هیچ گونه اعتراض نسبت به اقدامات دانشگاه نخواهم داشت.

 امضاء              تاریخ                

 

 

که با استفاده از ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق از مراکز نظامی و غیر انتظامی  افرادی

 دارند قسمت ذیل را تکمیل نمایند.اشتغال به تحصیل 

 نام و نام خانوادگی :  .................................................

 .............رشته پذیرفته شده :  .....................................

 موسسه اشتغال بکار : ................................................

  ماموریت آموزشی    صورت مرخصی بدون حقوق ه مجوز دستیاری ب

 امضاء               تاریخ                    



 2فرم شماره 

 

 تعهدنامه نحوه پرداخت کمک هزینه
 

 10/د/24442/041نامه شماره  .................................رشته  یدستیار/  Ph.Dدانشجوی  .......اینجانب  .............................

کمک هزینه دانشجویان پرداخت  نحوه مربوط به مصوبات سی و نهمین نشست هیئت امنا دانشگاه مربوط به 2/02/10مورخ 

 نموده ام.                                   دریافت .......................در تاریخ ........ Ph.Dمقاطع دکترای تخصصی و 

  

امضاء تاریخ و  

 
 
 
 

 تعهدنامه عدم ارسال تائیدیه گزینش

 
 ممتعهد می شو ..………ورودی سال ..…………رشته ی/ دستیارPh.Dدانشجوی .…………………………………اینجانب

 در صورت عدم تائیدگزینش وارسال نتیجه آن به دانشکده، ثبت نام و حکم سال اول ابطال و حق هیچ گونه اعتراضی ندارم.

                     

 تاریخ و امضاء                                                                                                                              

 
 
 



 

                                                                   :وام ي وام خاوًادگی 

 :شمارٌ داوشجًیی

 : کذملی 

 :شمارٌ شىاسىامٍ 

 مازاد                                           خاص                                        عام          :         وًع تعُذ 

 :محل تعُذ

 

       متاَل                                     مجرد           :    يضعیت تاَل 

 : سُمیٍ يريد بٍ داوشگاٌ

 مازاد                         استخذامی                              صىعت                                                 آزاد  

 :سًابق تحصیلی قبلی

      دکتری                   کارشىاسی ارشذ                               ارشىاسی   ک              

 :يضعیت سربازی

  کارت پایان خذمت                   معافیت تحصیلی    

 :شمارٌ تماس ضريری                                                                    :شماٌ تماس ثابت   

 :شمارٌ تلفه َمراٌ

 مشريط                                              قبًل            :يضعیت مذرک زبان



 4فرم شماره 

 

 89ورودی  و دستیاران Ph.D دانشجویان ،بانک ملت شماره حسابفرم 

 

 

 
 نام و نام خانوادگی 

 رشته تحصیلی 

 ملی کد 

 شماره حساب بانک ملت 

 )کوتاه مدت(  

 شماره شبا 

 شماره همراه 

 شماره منزل 

 ایمیل 
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