
 

 Ph.Dمدارک الزم جهت ثبت نام در مقطع دکترای تخصصی 
 یر می باشد.زبه شرح  ()صرفا جهت پیش آگاهی و آمادگی

      

 )پشت نویسی شده(3*4قطعه عکس  7 -1
 شناسنامه تمام صفحات -2
ن ترم آخر نیز می دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد. دانشجویا -3

 ارایه نمایند.    66/ 31/6بایست مدارکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ 
 مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه )پشت ورو( -4

 )تاریخ مدرک زبان با توجه به دستور العمل پذیرش سال مربوطه می باشد(.مدرک زبان انگلیسی  -5

MHLE-   به صورت مشروط( 46تا40)نمرات  05حداقل نمره 

MSRT- (MCHE  حداقل نمره )به صورت مشروط( 474تا  400و یا  46تا40)نمرات  470ویا  05سابق 

-ToEFL  شامل تافل های خارج ازکشور و آزمون های تافل موسسه  485حداقل نمرهETS  که به دوصورتPBT وIBT 
 به صورت مشروط( 476تا432)نمرات 

-TOLIMO  به صورت مشروط(            476تا432)نمرات 485نمرهحداقل 

-IELTS  به صورت مشروط( 6/4تا 0/4)مدرک آکادمیک( )نمرات  0حداقل نمره 

-MELAB  به صورت مشروط(66تا63)نمرات 75حداقل نمره 

 ( باشد.1112/فوریه/11)91/11/35(تاتاریخ  1115/ژانویه/11)1/11/39مدارک زبان از تاریخ 

 )نوبت ارفاقی(نیز قابل قبول می باشد.31/1/66مورخ  MHLEمدارک مربوط به آزمون زبان تذکر:

 کارت ملی )پشت ورو(-6
( به صندوق رفاه دانشجویان ) با مراجعه به صندوق رفاه دانشججویان وزارت بهداشجت و یجا     بدون معوقهآخرین وضعیت بدهی )  -7

 (دانشگاه فارغ التحصیلی قابل دریافت می باشد. 
گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی )اتمام طرح نیروی انسانی، معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی(رشته های دارای طرح -8

 اجباری
 تعهد محضری ثبت شده در دفتر اسناد رسمی براساس سهمیه پذیرش  )عام یا خاص( تایید شده توسط کارشناس حقوقی دانشگاه  -6

و شرط برای ادامه تحصیل از باالترین مقام مسئول اداری وگواهی مرخصی بدون حقوق سالیانه برای موافقت نامه بدون قید -15
 مربیان رسمی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی و موسسات وابسته

 حکم استخدام رسمی اعضاء هیات علمی مربی رسمی )جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد(-11
وزشی کارکنان دانشگاه / دانشکده می تواند به استناد آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیالت کارمندان * در ارتباط با ماموریت آم

 غیر هیات علمی مصوب هیات امناء از ماموریت آموزشی،  در غیر اینصورت می بایست از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
رزمندگان ،ایثارگران، همسر و فرزند شاهد،آزاده، همسر و فرزند آزاده،  مدارک مربوط به سهمیه، جهت پذیرفته شدگان از سهمیه-12

 و باالتر، فرزند و همسرمفقوداالثر.)کارت رزمندگی یاایثارگری،نامه ستاد شاهد و...(.  %20جانبازان، فرزند و همسر جانباز 
   فرمهای ثبت نامی  :

  )عام یا خاص( سند تعهد محضری -

 صالحیت عمومی      وپشت و رفرم تکمیل شده -

 فرم مشخصات      -

 فرم سابقه تحصیلی دانشجو  -

 


