
 بنام خدا

 اطالعيه

 علم و صنعت ايران دانشگاه پرديس دانشگاهی 9315قابل توجه پذيرفته شدگان دکتری سال 

 9315 های دکتری سال نام ورودیرساند ثبتمی به اطالع و با آرزوی موفقیت ضمن عرض تبريک قبولی در مقطع دکتری اين دانشگاه  

  د.گیرانجام می طبقه همکف دانشکده فناوری های نوين دانشگاه در  91/6/15در تاريخ چهارشنبه   مطابق جدول زير

     

  :مدارک الزم جهت ثبت نام

که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده  بهداشتاصل و يک برگ فتوکپی مدرک کارشناسی مورد تأيید وزارت علوم يا وزارت  -9  

 دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی دو برگ فتوکپی مدرک ارائه کنند() .باشد

بهداشت که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد  برگ فتوکپی مدرک کارشناسی ارشد مورد تأيید وزارت علوم يا وزارت يکاصل و  -2 

)دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی دو برگ  .التحصیلی ارائه نمايندمعدل و تاريخ فارغ آخر گواهی قید شده باشد. دانشجويان سال

 فتوکپی مدرک ارائه کنند(

 .اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمامی صفحات آن -3  

  .(اصل کارت ملی و يک برگ فتوکپی آن )پشت و رو -4  

  .شده سال جاریتهیه  3* 4شش قطعه عکس تمام رخ  -5  

  .آن مدرکی که وضعیت نظام وظیفه )برای برادران( را مشخص نمايد و يک برگ فتوکپی -6  

 .کارکنان حکم مرخصی ساالنه يا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای -1  

نامی فقط  با مدارک کامل ثبت همراهاز خدمت  باشند، جهت اخذ نامه ترخیصپذيرفته شدگانی که در حین خدمت سربازی می -8  

  .مراجعه نمايندآقای علم جمیلی تحصیالت تکمیلی دانشگاه اداره به الذکر فوقهای در زمان 

 91/1/15پذيرفته شدددگانی که فاقد کارت پايان خدمت و يا معافیت می باشددند ملسم ه ددتند فرم معافیت تحصددیلی را از تاريخ   -1   

از کارشدناسدان تحصدیالت تکمیلی دانشدگاه تحويل گرفته و جهت انجام مراحل درخواسدت معافیت تحصیلی به دفاتر       94/1/15لغايت 

 حويل دهند. ت دفتر مرکسی آموزش پرديس دانشگاهی -سر کار خانم عبداللهیدره را به مراجعه نمايند و سپس فرم صا 91پلیس + 

پدذيرفتده شددددگدان پرديس دانشدددگداهی قبدل از مراجعده برای ثبدت ندام بدايدد وجه شدددهريه تحصدددیلی خود را به شدددماره              -91

دانشگاه علم و صنعت  2بانک ملی شععبه مينو به نام درممدهای اختاعاصی پرديس شراره     2177579011009  ح دا  

 . نام آنان انجام نخواهد گرفتو اصدددل فیش واريسی را بده هنگام ثبت نام ارائه نمايند  در ایر اين صدددورت، ثبت  ايران واريز نرايند

 و ثابت شهريه ازای به  (تومان هزار پنجاه و دويست و ميليون هشت) ريال 0255885888 هارشته کليه الحساب علی شهريه

بر روی فیش بانکی نام و نام  . در ایر اينصددورت ثبت نام آنان انجام نخواهد گرفت..باشععدمی نظری دروس متغيير شععهريه واحد 6

 ش قبولی ذکر شود.خانوادگی و رشته و گراي

نت ( را پريو فرم تقويم آموزشی فرم تعهد سنواتهای پیوست )فرم مشخصات، جهت جلوگیری از اتالف وقت، داوطلبان بايد فرم -99  

تاريخ  التحصیلی حداکثر تاويژه فرم گواهی معدل و گواهی اتمام فارغ نام همراه با ساير مدارک )بهگرفته و تکمیل نمايند و در روز ثبت

  .ربط تحويل دهندم ؤلین ذی ( به39/6/9315

 طريق سايت آموزشی )به صورت اينترنتی( از 19/16/51لغايت  39/16/51انتخا  واحد درسی از تاريخ  -92  

 http://golestan.iust.ac.ir شودمی انجام.  

التحايلی نباشند، تاريخ فارغ بديهی است حوزه تحايالت تکريلی دانشگاه از داوطلبانی که دارای شرايط معدل و     

  .نام به عرل نخواهد موردثبت

   

  تحايالت تکريلی دانشگاه  

 

http://golestan.iust.ac.ir/

