
  بدون آزمون دکترايپذیرفته شدگان از ثبت نام 
 دکتريمقطع رشته هاي مختلف تحصیلی ) اسامی بپیوست(بدین وسیله ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان نهایی         
از کلیه پذیرفته شدگان با در دست داشتن مدارك الزم  به استحضار می رساند، زمون از سهمیه استعدادهاي درخشانبدون آ

 - مراغه–جاده تبریز  35کیلومتر ‹‹اصلی دانشگاه واقع در  محلبه  نام جهت ثبت 5/7/93تاریخ  15لغایت  9ساعت 
  .مراجعه نمایند›› دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

    :مدارك الزم براي ثبت نام
  قطعه           12    3*4عکس -1
  کلیه صفحات شناسنامه بهمراه کارت ملی در یک تصویر(سري تصویر  3 به همراهکارت ملی و  اصل شناسنامه -2

  ).اسکن شده و کپی تهیه شود A4صفحه 
  )پشت و رو( نآ کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا پزشکی و تصویر -3
  ییدشده دانشگاهی أاصل مدرك کارشناسی یا اصل گواهی ت -4
  و یا فرم معدل کل واحد هاي گذرانده براي دانشجویان یا اصل گواهی تأییدشده دانشگاهی  ارشد اصل مدرك کارشناسی -4

  )سري 2( سال آخر و تصویرآن
  موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولتحکم مرخصی ساالنه یا  -5
  )سري 2(تصویرآن و  )مرد ( سال آخرنامه ابطال معافیت تحصیلی براي دانشجویان اصل  -6
  )مورد نیاز اداره رفاه دانشجویی(سري تصویر از تمام صفحات  1شناسنامه سرپرست خانواده و  -7
که به تایید معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محل تحصیل )تاییدیه رتبه ي فارغ التحصیلی( % 10فرم  -8

  .رسیده باشد ارشد کارشناسی
  :گزینش صالحیت هاي عمومیمدارك الزم جهت 

الصاق عکس بر روي . )تهیه و در سه نسخه تکمیل گردد A4فرم بصورت پشت و رو در یک برگ ( تکمیل فرم پیوست  -1
  .ها الزامی استفرم

  بنام خزانه داري کل کشور 2172119001003ریال به حساب شماره  000/212/واریز مبلغ  - 2

به نام 2177460402006حساب درآمدهاي اختصاصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شمارهبه حساب  ریال 000/500/واریز مبلغ  -3
  خزانه بانک ملی 

    )پشت و رو (کارت ملی  تصویر تمام صفحات شناسنامه و -4

  :، بایستی رعایت شوددر فرم صالحیت هاي عمومی مواردي که قبل از وارد کردن اطالعات
  :تکمیل اطالعات محل تحصیل، نکات ذیل را دقیقاً رعایت نمایند داوطلبان بایستی در -1

  .فقط به ذکر نام دانشگاه یا مؤسسه اکتفا ننمایندعنوان محل تحصیل را بصورت دقیق تکمیل نموده و  -1-1

  .آدرس محل تحصیل را بصورت کامل و دقیق تکمیل نمایند -1-2

  :ذربایجانمدنی آ دانشگاه شهیدبه عنوان مثال در خصوص آدرس 

  5375171379کد پستی ، مراغه –جاده تبریز  35کیلومتر  –تبریز 
   اعالم نتیجه در "تأخیر "داوطلبان بایستی صداقت را در تکمیل فرم رعایت نمایند، تکمیل اطالعات بصورت ناقص منجر به  -2

  .شود "ابطال نتیجه "و ارسال اطالعات نادرست، غلط و خالف واقعیت، ممکن است منجر به 

به نام قبل از مراجعه به ثبتپاکتی مجزا  تکمیل و در   توسط دانشجو بایستی صالحیت عمومی گزینشمدارك تمام 
  .و رسید مربوطه را دریافت نماینداداره استعدادهاي درخشان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تحویل 
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