
  1394شدگان آزمون ورودي دوره دکتري (نیمه متمرکز) سال فرم مخصوص پذیرفته                          

.ق لیسانس) و یا دکتري حرفه اي در زمان ثبت نام نمی باشندکارشناسی ارشد (فو که موفق به ارائه مدرك                  

کارشناسی ارشد ق لیسانس) و یا دکتري حرفه اي براي آندسته از پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی ارشد (فونمونه فرم مدرك 
.ق لیسانس) و یا دکتري حرفه اي در زمان ثبت نام نمی باشند(فو  
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تحقیقات و فنآوري و یا وزارت همچنین الزم به ذکر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم  
پزشکی بوده و این فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش عالی صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش دیگري می بهداشت درمان و آموزش 

.باشد  

 
  

 محل امضا و مهر مسئول امور آموزشی
 :تذکرات مهم

است   الزم  می باشد،  معدلفاقد   مذکور فرد   تحصیل از فراغت   مدرك  که پذیرفتگانی از  آندسته  فارغ التحصیلی محل  عالی  آموزش  موسسات   و دانشگاهها   -1
    .نمایند  ارائه  ثبت نام زمان  در  رك امد سایر  همراه  تأیید  از  پس  و   تکمیل  را فرم  این  

  حداکثر  و بوده   آخر سال دانشجوي  1394) سال متمرکز (نیمه دکتري   دوره ورودي  آزمون   در شرکت  و   ثبت نام زمان   در که   پذیرفتگان  از آندسته  براي  -2
 6/1393/ 31 تاریخ  تا شده   گذرانده  واحدهاي کل میانگین درج  بر  مبنی  قبلی  صادره   فرم  بر  عالوه است  الزم   می شوند، فارغ التحصیل  31/6/1394تاریخ   تا
در صورت عدم صدور مدرك کارشناسی  -مذکور آزمون  در   شرکت  و  نام ثبت راهنماي  دفترچه  37  صفحه  در مندرج  -   )30/11/1393تاریخ   تا  حداکثر  یا و (

 .نام ارائه نمایند نموده و پس از تأیید همراه سایر مدارك در زمان ثبتارشد و یا دکتري حرفه اي این فرم را نیز تکمیل 
  .فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایندمی بایست مدرك ، 1/1/1394فارغ التحصیالن قبل از تاریخ  -3
اي خود را همراه با  و یا دکتري حرفه اند الزم است اصل مدرك کارشناسی ارشد التحصیل بوده نام در آزمون فارغ ندسته از داوطلبانی که در زمان ثبتآ -4

  .نامی ارائه نمایند سایر مدارك ثبت
 

1فرم شماره   


