
 

 

 

 
 

 «كشور عاليآموزشدردانشگاههاوموسساترايگانآموزشزايايازممنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ»

 متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزموندر  دوره روزانه شدگان پذيرفته براي

 1391سال 

 

 
 

 رياست محترم 

 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اينجانب         

 : در رشته شده هپذيرفت   فرزند:   :از صادره

 از اليحه كامل با اطالع كه 1391 سال متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزمون

 ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل تامين قانون و هشت مواد هفت اصالح قانوني

و  است رسيده تصويببه ايران ياسالم جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ در جلسه كه

 آموزش از مزاياي دكتري دوره تحصيل در طول مند هستمعالقه خود، و وظايف تكاليف قبول

 از تحصيالت استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده مذكور استفاده قانون طبق رايگان

 . نمايم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقيقاتمعلو وزارت كه ايدر هر موسسه رايگان

 .نمايندثبت مقررات را طبق اينجانب دستور فرمائيد نام خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 : تاريخ

 به نام خدا

  فرم اخذ تعهد از پذيرفتگان مشروط در

 1395نيمه متمركز سال  «Ph.D»آزمون ورودي دوره دكتري  
 ( 1395سال  متمركزنيمه« Ph.D»دكترينام در دروه دگي براي پذيرش و ثبت)اعالم آما

 گردد.( به بعد بايد توسط داوطلبان تكميل  2/5/1395)اين فرم منحصراً از تاريخ 

 

  -----------------------معاون محترم آموزشي دانشگاه/ موسسه آموزش عالي 

 
 باسالم و احترام

 ----------------و بها كهدم     -------------------بهه مهما ش مناسهنامه    ---------------فرزند  -------------------------اينجانب 

---كه د   مهته  ----------مما ش داوط ب  با  1395 سالمتمركز نيمه« Ph.D»كنندش د  آزمون و ودي دو ش دكتريمركت ------متولد سال

،        ، غيرانتفهاي          ، پيام نهو             ،  دو ش نوبت دوم             دو ش  وزانه ------- محل مته كدبا) -----------------------------

نهام د  دو ش  تمايهل خهود  ا بهراي پهذيرش و  بهت      ،اممدش پذيرفتهموسسه آموزش يال  به صو ت مشروط دانشگاش/( آن          پرديس خودگردان

آزمهون   2و  1هاي  اهنماي مما ش دا م كه با آگاه  كامل از مرايط و ضوابط مند ج د  دفترچهاين  ابطه ايالم م  ضمناً د  دا م.دكتري ايالم م 

دفترچهه   4منهد ج د  صهفحه    )تهذكرات و ناهات م(ه (    "ك"بخصوص مند جات قسمت  1395سال  متمركزنيمه« Ph.D»دكتريو ودي دو ش 

مهوم  ام و همچنين متع(د مه  است د  اين آزمون متقاض  و د  مراحل مخت ف مركت نمودشج مدشنيز د  پشت اين برگهكه د   2 اهنماي مما ش 

 كه:

و فرم اخذ تع(د  نام نخواه  بودنام ناردش و متقاض   بت بت ،امهاي  كه د  مصاحبه آن مركت نمودشد  هيچادام از ساير كد مته محل -1

 .ا ائه ندادش و نخواه  داد

 12/5/1395هاي يموم  ايالم مدش د  سايت سازمان سنجش آموزش كشو  )د  محهدودش زمهان     س  صالحيتنسبت به تاميل فرم بر -2

، از  بت نام و پذيرش د  مرح ه تاميل يموم  هايصالحيت د  صو ت يدم تاميل فرم ( اقدام نمودش و يا خواه  نمود. 28/5/1395ال  

 بام .ظرفيت )د صو ت وجود( و سال تحصي   آيندش محروم م 

 هاي يموم  ن(اي  و قطع  خواهد مد.نام ن(اي  اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش كشو  و بر س  صالحيت بت -3

چنانچه اطاليات ايالم مدش و مدا ك ا ائه مدش از طرف اينجانب با اصل اطاليات و مدا ك مربوط، مغايرت دامته بامد، د  هر مرح هه از   -4

 مد.لغو قبول  خواه  است د  دانشگاش، مطابق با ضوابط و مقر ات با من  فتا  مدش و بدي( پذيرش و يا ادامه تحصيل 

 

 :  و شماره تلفن نشاني

 
 تاريخ تكميل:         

 
                                                   :امضا و اثر انگشت     

 در موسسه آموزش عالي ء مسئول ذيربطمهر و امضا                                                                     
 

 

اين فرم منحصراً بايستي توسط شخص داوطلب تكميل گردد و در صورت تكميل توسط هر شخص ديگري تخلف محسوب شدده و  

 مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شد.

  

 



 هاي تحصيليدفترچه راهنماي انتخاب رشته 4مندرج در صفحه  "ك"مندرجات قسمت 

  1395متمركز سال نيمه «Ph.D»( آزمون دكتري2)دفترچه شماره 
 

 
 

 : مهمو نكات ( تذكرات ك
د  خصوص گردد پذير نبودش، لذا به داوط بان تأكيد م نظر به ايناه تغيير  مته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان د  مقطع دكتري اماان -1

 دقت الزم  ا بعمل آو ند. ،ا زياب  تخصص ها براي د خواست پذيرش و انجام مرح ه مراجعه به دانشگاش
فرم هاي انتخاب  خود  ا به ترتيب يالقه د  هاي تحصي   د  اينترنت، كد  مته محلز اقدام به انتخاب  متهگردد قبل ابه داوط بان توصيه م  -2

به هنگام  اين دفترچه د ج و سپس به پايگاش اينترنت  اين سازمان مراجعه تا د  مدت زمان كوتاهتر )براي داوط بان 92نمونه مند ج د  صفحه 

 هاي تحصي   خود اقدام نمايند. ت زمان  وجود دا د( و خطاي كمتري نسبت به تاميل فرم انتخاب  متهانتخاب  مته د  اينترنت محدودي
 يزي آموزم  وزا ت ي وم، تحقيقات و فناو ي، دا ندگان مد ك تحصي   دكتري دفتر برنامه 24/1/94مو خ  7414/21/2به استناد نامه مما ش  -3

 بامند.ت پذيرش د  اين آزمون، مجاز به مركت مجدد د  آزمون و ودي دو ش دكتري نم ( با توجه به محدوديت ظرفيPh.Dتخصص  )
گيرد، لذا آن دسته از هاي يموم  صو ت م صالحيت و نتيجه بر س  مرح ه ا زياب  تخصص نظر به ايناه پذيرش ن(اي  براساس نمرش  -4

، واجد مرايط ا زياب  تخصص  هها مراجعه نمودش و پس از مرح به آن دانشگاشها و مؤسسات داوط بان  كه بر اساس حدنصاب تعيين مدش دانشگاش

هاي يموم ، نسبت به براي انجام بر س  صالحيت 28/5/95لغايت  12/5/95گيرند، الزم است از تا يخ ها و مؤسسات قرا  م هر يك از دانشگاش

لاترونيك د  سايت سازمان يمل نمودش و سپس نسبت به تاميل فرم )دويست و نود هزا (  يال از طريق پرداخت ا 000/290وا يز مب غ 

سازمان اقدام و آن  ا از طريق سيست  اينترنت  به سازمان ا سال و كد هاي يموم  مند ج د  سايت اطالع  سان  اين مشخصات بر س  صالحيت

 حل گزينش نهايي حذف خواهند شد.امر از ،كنندبديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نپيگيري مربوط  ا د يافت نمايند. 

مجاز )اي  از پذيرش م(ريو ماش يا مرح ه تاميل ظرفيت(،  1394سال « Ph.D»مدگان ن(اي  آزمون و ودي دو ش دكتري مطابق ضوابط، پذيرفته -5

 .اندنبوده 1395نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال به ثبت
نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال مجاز به ثبت، 1395سال « Ph.D»مدگان ن(اي  آزمون و ودي دو ش دكتري همطابق ضوابط، پذيرفت -6

ها و مؤسسات آموزش يال  براي انجام مرح ه ا زياب  و مراجعه به دانشگاشمود د  انتخاب  مته لذا به داوط بان توصيه م  نخواهند بود. 1396

 بعمل آو ند.دقت الزم  ا تخصص ، 
بامند. سقف دانشجويان اخراج ، انصراف ، ترك تحصيل تا پايان خدمت دو ش ضرو ت مجاز به مركت د  آزمون و تحصيل د  دانشگاش نم  -7

 بامد و دانشجويان  كه ط  اين مدت موفق به اتمام تحصيل نشوند، مرايط ادامه تحصيل  ا ازسال م  5سنوات تحصي   دو ش دكتري، حداكثر 

 دست خواهند داد. 

  صو ت انصراف از تحصيل د  دانشگاش، انشجويان مرد ددانشجويان ماغل به تحصيل د  دو ش دكتري مجاز به مركت د  آزمون مجدد نيستند و د -8

 چ(ا  ماش فرصت دا ند براي  سيدگ  به وضعيت مشموليت، خود  ا به وظيفه يموم  معرف  نمايند.

دمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دو ش ضرو ت نيستند و د  صو ت قبول  د  دانشگاش و ندامتن غيبت، سربازان د  حال انجام خ -9

 براي برخو دا ي از معافيت تحصي  ، از خدمت ترخيص خواهند مد.

آنان صاد  نخواهد مد و  مشموالن غايب به هيچ وجه حق مركت د  اين آزمون  ا ندامته و د  صو ت مركت و قبول ، مجوز تحصيل براي -10

 بامند.نام از آن(ا نم ها نيز مجاز به  بتدانشگاش

 از آزمون ايباشد، در هر مرحلهنمي دفترچه در اين از شرايط و ضوابط مندرج واجد يكي يا نموده را كتمان حقايق ،داوطلب شود كه مشخص هر موقع -11

 .خواهد شد ...( محروم و دانشگاه در تحصيل ، حينشدنه، پذيرفتدر آزمون شركت ،نام)ثبت

و  ها و مؤسسات غيرانتفاعيدانشگاه، نوردانشگاه پيام، نوبت دومهاي هاي غير روزانه شامل: دورههاي دورهمحلشدگان نهايي كدرشتهاز كليه پذيرفته -12

هاي مختلف به اخذ خواهد شد. داوطلبان جهت اطالع از ميزان شهريه دورهها و مؤسسات آموزش عالي، شهريه در دانشگاه خودگردان پرديس

 ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند.رساني دانشگاههاي اطالعپايگاه

 


