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  : دانشجويانثبت نام برای مورد نياز مدارک
 

 تکميل فرم ثبت نام .١

  ٣*٤قطعه عکس  ١ .٢

 کپی از تمام صفحات شناسنامه .٣

  کارت ملی از پشت و رو کپی .٤

" در صورت الزم پژوهشگاه مستقسما.  شامل دانشنامه و ريز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشدلیرک تحصيا مدکپی .٥
دانشجويانی که هنوز از پايان نامه مقطع قبلی ( .ا از دانشگاه محل تحصيل قبلی درخواست خواهد نمودمدارک مورد نياز ر
  ).قبلی خود را تحويل دهند ن تحصيل مقطع  ماه پس از شروع دوره فرصت دارند تا گواهی پايا٣تا خود دفاع نکرده اند 

 
نشجو به نظام وظيفه از طرف دانشگاه محل تحصيل معافيت و يا معرفی دايا ان خدمت کارت پايار پشت و رو کپی  .٦

 )مربوط به آقايان(. قبلی و يا هر مدرک ديگری که مشخص کننده وضعيت نظام وظيفه دانشجو باشد
 نمايندگی شورای مديريت حوزه علميه قم در شهرستان  " يا"حوزه علميه قم" ای از نامهارائه :  طالب حوزه علميه •

 .که اين نامه هر سال بايد تمديد شود، تحصيل دانشجو در مقطع پذيرفته شده ت با موافق مبنی بر "مربوطه
پس از ثبت نام برگ درخواست ترخيص از خدمت به :   که در دوره تحصيلی پذيرفته شده اندسربازان در حال خدمت •

ده به خدمت گرفته همان محلی که دفترچه آما(دانشجو داده می شود تا به معاونت وظيفه عمومی محل سکونت خود 
 . تا معاونت وظيفه عمومی گواهی موافقت با ترخيص برای دانشجو صادر نمايدمراحعه نمايد) است

اسامی اين دانشجويان بايد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال گردد تا :  دانشجويان فارغ التحصيل رشته پزشکی •
 . از ستاد کل نيروهای مسلح مجوز ادامه تحصيل گرفته شوددانشجوياناز آن طريق برای 

 ماه پس از قبولی درخواست معافيت تحصيلی دانشجويان بايد به نظام وظيفه ارسال ٢ظرف مدت  حداکثراز آنجائی که     
 . و مسائل ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بودشود لذا تاخير در ارائه مدارک الزم

    فارغ التحصيلی را انجام دهد تا نامه ه ماه فرصت دارد تا امور مربوط ب٢له  نيز دانشجو حداکثر تا پس از دفاع از رسا •
 .معرفی به نظام وظيفه صادر شود

 
کارمند رسمی دانشجو در صورتی که  (ل تمام وقتموافقت با تحصييا لی و يت تحصينی و حکم ماموريکپی حکم کارگز .٧

 )دارد و يا وزارت آموزش و پرورش  سازمان،به اداره  و يا تعهد خدمت دولت می باشند
 و بايد به نظام وظيفه شتهدر صورت لغو تعهد دبيری اجازه ادامه تحصيل ندامتعهدين خدمت به آموزش و پرورش  •

 .معرفی شوند
 

 ) نسخه عکسدار٢(  "برگ مشخصات مربوط به بررسي صالحيت عمومي  "ةشدفرم تکميل  .٨

 ) آموزشي١-١فرم شماره (  اشتغال به کاِر دانشجويان دوره دکتری تکميل شده تعهد عدمفرم  .٩

 )  آموزشي١-٢فرم شماره  ( فرم درخواست بيمه .١٠

 ..صورت خواهد گرفترخانه گزينش دانشجو ي  از طرف دب، اعالم نتيجه بررسی صالحيت عمومیتنها پس از ثبت نام از دانشجو  ٭

 
 معاونت پژوهشی و تحصيالت تکميلی


