
 

 Ph.Dضمن تبريک به پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دکترريي تصصصر    

يعرمم     --هاي علوم پايه پزشک  ، بهديشت و تصصصر   ارات تيصر ل       رشته

ديرد پذيرفته شدگان جهت ثبت نام با همريه ديشرتن مرديرذ ليرز يز تراري                  م 

 .لغايت             به معاونت آموزش  ويحد تيص مت تکم ل  مريجعه نمايند

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت  نام  
 

  6   4قطعه عکس  3 . 

 ( .سري از تمام صفحات 2)اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 

 اصل و کپی دانشنامه یا ریزنمرات یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد. 

  اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه. 

 ه اي که نشان دهنده فراغت از تحصيیل  اصل و کپی دانشنامه وریزنمرات کارشناسی ارشد یا دکتري حرف

 .باشد

 (.جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی)حکم استخدام رسمی قطعی 

  موافقت نامه بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداري و مرخصی بدون حقوق سالیانه براي مربیان

 رسمی

 کپی و اصل مدرک زبان. 

 ، ترخیص و یا معافیت از طرح جهت افرادي که در حال گذراندن طرح نیروي انسيانی   گواهی پایان طرح

 .باشند می

 

 نرسیده به پل جهاد –دانشگاه علوم پزشکی سمنان -بلوار بسیج : محل ثبت نام 

 واحد تحصیالت تکمیلی –معاونت آموزشی  

 526-66605333شماره تلفن تماس  

 

 

 



 

 
  :شماره دانشجويي

  :ش.ش           :                                             نام 
 محل صدور          :                                                      نام خانوادگي

 :سال تولد                :نام پدر 
 :كدملي

 :تاريخ شروع دوره :                                                 رشته  قبولي
 :دوره:                                                        مقطع 

 :تاريخ صدور اولين حكم :                                                  شماره تلفن
 

                                                       تصويرشناسنامه                                                                عكس  

                            كپي مدرك زبان

                            كپي پايان يامعافيت ازنظام 

                            گواهي وضعيت طرح نيروي انساني

 حكم استخدام قطعي ،آزمايشي ياپيماني 

                            ش نتيجه گزين

                            خاص                                                   تعهد                         عام  

  موافقت نامه بدون قيدوشرط جهت ادامه تحصيل يا حكم بدون حقوق

                            تسويه حساب صنوق رفاه                    تصوير دانشنامه وريزنمرات  كارشناسي ارشد  

                             تسويه حساب صنوق رفاه                           تصوير دانشنامه وريزنمرات  كارشناسي  

                            وق رفاه تسويه حساب صن                           تصوير دانشنامه وريزنمرات  كارداني    
 

                            حكم سال سوم              حكم سا ل دوم                             حكم سال اول 

    حكم سال پنجم                       حكم سال چهارم  
 

 :شروع دوره پژوهشي                      : نمره قبولي:                       تاريخ آزمون جامع
 

 :آدرس ايميل
 

 :                        توضيحات



 

ي           عال ه ت م     بس

       

شتي ردماني استان سمنان                                  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

   

  فرم تعهد نامه عدم يشتغات به کار

 

 

 31 – 31سال تحصيلي  نيمسال  دوم    پذيرفته شده در نيمسال اول   اينجانب 

دارم كه به عنوان كارمند  بدينوسيله اعالم مي   رشته ph.Dمقطع دكتري تخصصي 

دراستخدام هيچيک از سازمان ). باشم  مي     رسمي در استخدام 

 .(باشم هاي دولتي و يا وابسته به دولت نمي

تواند از ادامه تحصيل اينجانب  ز عدم صحت مراتب فوق دانشگاه ميبديهي است در صوزت احرا

 .جلوگيري نمايد

 

 

 نشان  ميز کار 

 

 يمضاء         

 

 :نشان  ميز اکونت 

 

 

 : شماره تلفن  تماس در مويقع ضروري
 

 

 


