 -1مدارک مورد نیازدانشجویان دوره  PhDجهت ارائه به هسته تحقیق و نظردهی

-1فرم مشخصات:
الف)فرم مشخصات شامل دوصفحه می باشد که بایستی بند بند آن مطالعه شود ،سپس خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل گردد،
چنانچه بندی از فرم شامل داوطلب نمی باشد حتما" با خط تیره مشخص گردد.بعد از تکمیل فرم ،یک قطعه عکس 4x3پشت نویس
شده روی آن الصاق گردد.
ب)نشانی دقیق دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ( جهت دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) حتما
ذکر گردد.
ج)آدرس معرفها و شماره تلفن تماس با آنها بصورت دقیق و خوانا مکتوب گردد.
چ) ثبت یک شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان مورد نظر ،شماره تلفن همراه داوطلب و یک شماره تلفن همراه ،مربوط به یکی از
اعضاء خانواده جهت تماس فوری و اضطراری در قسمت مخصوص ،در فرم مشخصات الزامی است.
ح)بعد از تکمیل فرم مشخصات ،یک عدد کپی آز آن تهیه و یک عکس  3*4پشت نویس شده روی کپی الصاق نمایید.
-2کپی شناسنامه  :یک نسخه از تمام صفحات
-3کپی کارت ملی  :یک نسخه پشت و رو
-4ارائه اصل یا کپی حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی) فقط ویژه کارمندان رسمی – آزمایشی یا رسمی -قطعی )
-5ارائه اصل آخرین فیش حقوقی جهت پرسنل ارتش و معرفی نامه از ارتش جهت ادامه تحصیل.
-6پرسنل رسمی سپاه میتوانند نامه معرفی به عنوان کارمند رسمی از سوی سپاه ارائه نمایند.
نکته مهم و ضروری:
 -1نظر به اینکه ثبت نام دانشجویان در آموزش دانشگاه ،منوط به فرم تایید مراجعه به گزینش می باشد  .در صورت کمبود مدارک و
نواقص فرم  ،هسته تحقیق و نظر دهی نسبت به معرفی شما به آموزش هیچ تعهدی نخواهد داشت .
-2چنانچه هر گونه سوال در خصوص مراحل تکمیل فرم مشخصات ویژه گزینش وجود دارد با شماره تلفن  33044296خانم موسائی
تماس بگیرد
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- 1فرم مشخصات:
الف)فرم مشخصات شامل دوصفحه می باشد که بایستی بند بند آن مطالعه شود ،سپس خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل گردد،
چنانچه بندی از فرم شامل داوطلب نمی باشد حتما" با خط تیره مشخص گردد.بعد از تکمیل فرم ،یک قطعه عکس  3*4پشت نویس
شده روی آن الصاق گردد.
ب)آدرس معرفها و شماره تلفن تماس با آنها بصورت دقیق و خوانا مکتوب گردد.
ج) ثبت یک شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان مورد نظر ،شماره تلفن همراه داوطلب و یک شماره تلفن همراه ،مربوط به یکی از
اعضاء خانواده جهت تماس فوری و اضطراری در قسمت مخصوص ،در فرم مشخصات الزامی است.
چ)بعد از تکمیل فرم مشخصات ،یک عدد کپی آز آن تهیه و یک عکس3*4پشت نویس شده روی کپی الصاق نمایید.

 -2کپی شناسنامه  :یک نسخه از تمام صفحات
-3کپی کارت ملی  ،یک نسخه پشت و رو
 -4ارائه اصل یا کپی حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی فقط ویژه کارمندان رسمی –آزمایشی یا رسمی -قطعی
-5ارائه اصل آخرین فیش حقوقی جهت پرسنل ارتش و معرفی نامه از ارتش جهت ادامه تحصیل.
-6پرسنل رسمی سپاه میتوانند نامه معرفی به عنوان کارمند رسمی از سوی سپاه ارائه نمایند.
نکته مهم و ضروری :
-1نظر به اینکه ثبت نام دانشجویان در آموزش دانشگاه ،منوط به فرم تایید مراجعه به گزینش می باشد  .در صورت کمبود مدارک و
نواقص فرم  ،هسته تحقیق و نظر دهی نسبت به معرفی شما به آموزش هیچ تعهدی نخواهد داشت .
-2چنانچه هر گونه سوال در خصوص مراحل تکمیل فرم مشخصات ویژه گزینش وجود دارد با شماره تلفن  33044296خانم موسائی
تماس بگیرد

مدارک مورد نیازدستیاران دوره تخصص جهت ارائه به هسته تحقیق و نظردهی

- 1فرم مشخصات:
الف)فرم مشخصات شامل دوصفحه می باشد که بایستی بند بند آن مطالعه شود ،سپس خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل گردد،
چنانچه بندی از فرم شامل داوطلب نمی باشد حتما" با خط تیره مشخص گردد.بعد از تکمیل فرم ،یک قطعه عکس  3*4پشت نویس
شده روی آن الصاق گردد.
ب)آدرس معرفها و شماره تلفن تماس با آنها بصورت دقیق و خوانا مکتوب گردد.
ج) ثبت یک شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان مورد نظر ،شماره تلفن همراه داوطلب و یک شماره تلفن همراه ،مربوط به یکی از
اعضاء خانواده جهت تماس فوری و اضطراری در قسمت مخصوص ،در فرم مشخصات الزامی است.
چ)بعد از تکمیل فرم مشخصات ،یک عدد کپی آز آن تهیه و یک عکس3*4پشت نویس شده روی کپی الصاق نمایید.
 -2کپی شناسنامه  :یک نسخه از تمام صفحات
-3کپی کارت ملی  :یک نسخه پشت و رو
 -4ارائه اصل یا کپی حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی فقط ویژه کارمندان رسمی –آزمایشی یا رسمی -قطعی
-5ارائه اصل آخرین فیش حقوقی جهت پرسنل ارتش و معرفی نامه از ارتش جهت ادامه تحصیل.
-6پرسنل رسمی سپاه میتوانند نامه معرفی به عنوان کارمند رسمی از سوی سپاه ارائه نمایند.
نکته مهم و ضروری :
-1ن ظر به اینکه ثبت نام دانشجویان در آموزش دانشگاه ،منوط به فرم تایید مراجعه به گزینش می باشد  .در صورت کمبود مدارک و
نواقص فرم  ،هسته تحقیق و نظر دهی نسبت به معرفی شما به آموزش هیچ تعهدی نخواهد داشت .
-2چنانچه هر گونه سوال در خصوص مراحل تکمیل فرم مشخصات ویژه گزینش وجود دارد با شماره تلفن  33044296خانم موسائی
تماس بگیرد

مدارک مورد نیازدانشجویان کارشناسی ارشد جهت ارائه به هسته تحقیق و نظردهی

-1فرم مشخصات:
الف)فرم مشخصات شامل دوصفحه می باشد که بایستی بند بند آن مطاللعه شود ،سپس خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل گردد،
چنانچه بندی از فرم شامل داوطلب نمی باشد حتما" با خط تیره مشخص گردد.بعد از تکمیل فرم ،یک قطعه عکس 3*4پشت نویس
شده روی آن الصاق گردد.
ب)نشانی دقیق دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ( جهت دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) حتما ذکر
گردد.
ج)آدرس معرفها و شماره تلفن تماس با آنها بصورت دقیق و خوانا مکتوب گردد.
چ) ثبت یک شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان مورد نظر ،شماره تلفن همراه داوطلب و یک شماره تلفن همراه ،مربوط به یکی از
اعضاء خانواده جهت تماس فوری و اضطراری در قسمت مخصوص ،در فرم مشخصات الزامی است.
ح)بعد از تکمیل فرم مشخصات ،یک عدد کپی آز آن تهیه و یک عکس3*4پشت نویس شده روی کپی الصاق نمایید.
-2کپی شناسنامه :یک نسخه از تمام صفحات
-3کپی کارت ملی  :یک نسخه پشت و رو
-4ارائه اصل یا کپی حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی) فقط ویژه کارمندان رسمی –آزمایشی یا رسمی -قطعی(
-5ارائه اصل آخرین فیش حقوقی جهت پرسنل ارتش و معرفی نامه از ارتش جهت ادامه تحصیل.
-6پرسنل رسمی سپاه میتوانند نامه معرفی به عنوان کارمند رسمی از سوی سپاه ارائه نمایند.

نکته مهم و ضروری :
 -1نظر به اینکه ثبت نام دانشجویان در آموزش دانشگاه ،منوط به فرم تایید مراجعه به گزینش می باشد  .در صورت کمبود مدارک و
نواقص فرم  ،هسته تحقیق و نظر دهی نسبت به معرفی شما به آموزش هیچ تعهدی نخواهد داشت .لذا فرم شماره  2تکمیل و پس از
امضاء گزینش به آموزش دانشکده مربوطه ارائه گردد.
 -2چنانچه هر گونه سوال در خصوص مراحل تکمیل فرم گزینش کارشناسی ارشد وجود دارد با شماره تلفن 99244033خانم موسائی
تماس حاصل فرمائید.

