
 

 

  و دستیاران  Ph.Dدانشجویان   ثبت ناممورد نیاز مدارک 

 ( 2042-2041 اولورودی ) نیمسال 

 

 2042ماه  آبان  نهم دوشنبه روز( جهت تشکیل پرونده از حضوریارسال مدارک )بصورت 

 باشد. مي 2042ماه  آبان یازدهم چهارشنبهلغایت 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام :

 آزاداصل و یک سری کپي سند تعهد محضری برای سهمیه های  .2

 و پرینت تاییدیه ثبت نام اینترنتي دانشگاه اصل فرمهای ثبت نامي .1

  کپي گواهي پایان یا معافیت و یا ترخیص از الیحه طرح نیروی انساني .3

    قطعه عکس پشت نویسي شده 1کارت ملي )پشت و رو( +   یک سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات و .0

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

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

 کپي گواهي تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان .6

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

 حقوق سالیانه برای مستخدمین رسمي و پیماني

حکم ماموریت آموزشي یا مرخصي بدون حقوق برای پذیرفته شدگاني که دراستخدام رسمي و یا  کپي .8

 پیماني وزراتخانه ها، سازمانها و نهادها و... مي باشند.

 ، الزم به ذکر است دانشجویان ترم آخر نیز یا گواهي مبني بر فراغت از تحصیل دانشنامهکپي  .9

 مي باشد ارائه نمایند . 32/46/2042مي بایست صورتجلسه دفاع که  تا تاریخ  

کپي کارت پایان یا معافیت ازخدمت نظام وظیفه برای آقایان به صورت کارت هوشمند یا گواهي تعویض  .24

 یا کپي یا اصل صدور مجوز معافیت تحصیلي 24+ از مراکز پلیس 

 



 

 کپي نمره زبان .22

 رسید هسته تحقیق و نظردهي)گزینش( .21

 (.… کارت سهمیه ایثارگران)کارت رزمندگي یا ایثارگری، نامه ستاد شاهد وکپي  .23

 ارائه گواهي استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان .20

ن )دانشجویان بدوو اعالم به منشي گروه مربوطه باز کردن شماره حساب بانک ملت )درصورت نداشتن( .25

 پرداخت شهریه(

 درسایت دانشکده داروسازی کلیه فرم های ضمیمه شدهتکمیل نمودن   .26

 

 آموزش تخصصي و تحصیالت تکمیلي                                                                                   


