مدارک مورد نیاز ثبت نام
مدارک مورد نیاز اسکن شده جهت ثبت نام:
-1عکظ داّطلة  6( 3x4قطعَ دس هْعذ ثثت ًام حضْسی پؾت ًْیغی ؽذٍ تحْیل ًوائیذ)
 -2ؽٌاعٌاهَ اص توام صفحات
 -3کاست هلی (پؾت ّ سّ)
 -4گْاُی پایاى خذهات قاًًْی (طشح ًیشّی اًغاًی) یا گْاُی هعافیت اص آى
-5پشّاًَ داین پضؽکی جِت پزیشفتَ ؽذگاًی کَ داسای پشّاًَ داین هی تاؽٌذ.
-6کاست پایاى یا هعافیت اص خذهت ًظام ّظیفَ تشای آقایاى تصْست کاست ُْؽوٌذ یا گْاُی تعْیض اص هشاکض
پلیظ 11+
-7تصْیش آخشیي حکن اعتخذاهی تشای آى دعتَ اص پزیشفتَ ؽذگاًی کَ اعتخذام سعوی ّ پیواًی دّلت
هی تاؽٌذ.
-8اسایَ گْاُی ستثَ اّل اص هعاًّت آهْصؽی داًؾگاٍ آهْصؽی هحل تحصیل جِت پزیشفتَ ؽذگاى عِویَ
ستثَ اّل اص داًؾگاُِای دّلتی
 -9گْاُی یا داًؾٌاهَ دّسٍ دكتشاي عوْهی یا هذسکی كَ ًؾاى دٌُذٍ فشاغت اص تحصیل تاؽذ .الصم تَ
ركش اعت داًؾجْياى تشم آخش ًیض هي تايغت هذاسكي كَ ًؾاى دٌُذٍ فشاغت اص تحصیل تا تاسيخ
 1396/6/31تاؽذ اسائَ ًوايٌذ .
-11کاست ًظام پضؽکی
ً-11اهَ هْافقت تا ؽشّع دّسٍ دعتیاسی پزیشفتَ ؽذگاى کادس ثاتت ًیشّی ًظاهی ّ اًتظاهی اص طشف عپاٍ
پاعذاساى اًقالب اعالهی ،عتاد هؾتشک استؼ جوِْسی اعاهی ایشاى یا اداسٍ کل تِذاسی ًیشّی
اًتظاهی جوِْسی اعالهی ایشاى تَ هذت طْل دّسٍ دعتیاسی.
-12تغْیَ حغاب صٌذّق سفاٍ داًؾجْیاى ّصاست هتثْع جِت فاسغ التحصیالى داًؾگاٍ ُای دّلتی
-13هْافقت ًاهَ تذّى قیذ ّ ؽشط اص هحل اعتخذام هثٌی تش هْافقت تا اداهَ تحصیل جِت پزیشفتَ
ؽذگاًی کَ اعتخذام سعوی یا پیواًی عاصهاًِای هختلف هیثاؽٌذ.
-14حکن هشخصی تذّى حقْق یا حکن هاهْسیت آهْصؽی جِت افشادی کَ اعتخذام سعوی یا پیواًی
اداسات ّ یا عاصهاى ُای دّلتی هیثاؽٌذ (تذیِی اعت تاسیخ اجشای حکن هی تایغت اص تاسیخ ؽشّع
دّسٍ دعتیاسی ّ تَ هذت طْل دّسٍ دعتیاسی تاؽذ)
-15هذاسک هشتْط تَ عِویَ (سصهٌذگاى ،اعتعذاد ُای دسخؾاى )... ّ %1،تش اعاط دعتْسالعول ُای
پزیشػ دعتیاس هٌذسج دس دفتشچَ ساٌُوا
-16تصْیش کاسًاهَ قثْلی تا رکش ًوشٍ ّ ستثَ قثْلی
-17اصل عٌذ تعِذ هحضشی(تشاعاط عِویَ قثْلی ّ پظ اص دسیافت فشم هشتْطَ اص عایت ًغثت تَ
تٌظین عٌذ تعِذ دس یکی اص دفاتش ثثت اعٌاد سعوی کؾْس اقذام ّ اصل عٌذ سا دس ٌُگام ثثت ًام تَ
ُوشاٍ داؽتَ تاؽٌذ).

تىجه :تذكز مهم :
*ضوٌاً عضیضاى هی تْاًیذ دس صْست لضّم دس عاعات ادسای تا ؽواسٍ تلفي  17633337197قغوت
تحصیالت تکویلی تواط حاصل ًواییذ.
*جِت کغة اطالعات تیؾتش دس هْسد تعِذ هحضشی تا ؽواسٍ تلفي  17633336617تواط حاصل
ًواییذ.
مقتضي است پذيزفته شدگان با در دست داشته اصل مدارک به معاووت آمىسشی مجتمع
آمىسشی ،درماوی و پژوهشی پیامبز اعظم (ص) مزاجعه ومايىد.

