
 براساس استان محل اقامت داوطلبان 1396 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»شهرستان محل برگزاري آزمون ورودي دكتري  -1جدول شماره 

 نام استان
 شهرستان محل

 محل اقامتشهرستان  برگزاري آزمون 

 آذربايجان شرقي

 تبريز
(، 30(، ختااآرري    17(، تبريت)  15(، بستهان آبتاد   14(، اهتر  13ااتي)   (،11آذرشتسر  آنتان ييتي اش شسراتهانسا     داوطلباني كه محل اقامت   

 .باشنامي( ااهان آذربايجان شرقي 28هريس   ( و27میانه  (،12(، ورشقان 23(، كلیبر 20اراب 

 .باشنامي( ااهان آذربايجان شرقي 25( و مرنا  21شبسهر ، (18آنان ييي اش شسراهانسا  جلفا داوطلباني كه محل اقام   مرند

 مراغه
ااهان ( 29هشهرود  و (26مليان (، 22عجب شیر  (، 19(، چاراويماق  16بناب (، 24آنان ييي اش شسراهانسا  مراغه داوطلباني كه محل اقام  
 آذربايجان شرقي مي باشنا.

 آذربايجان غربي

 .باشناميااهان آذربايجان غربي ( 12اشن)يه ( و 11آنان ييي اش شسراهانسا  ارومیه  داوطلباني كه محل اقام   اروميه

 خوي
( 27( و شت))  25(، پلاشت   16چالاران (، 21(ماك)  19الماس (، 26چابپاره (، 17آنان ييي اش شسراهانسا  خ)  داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميآذربايجان غربي  ااهان

 .باشناميااهان آذربايجان غربي (، 18  اردش (، 14  پیرانشسر(، 22  مساباد آنان ييي اش شسراهانسا داوطلباني كه محل اقام    مهاباد

 مياندوآب
( ااتهان آذربايجتان   15 ( و تياب 20(، شاهی  دژ  24(، نقاه  13(، ب)كان  23داوطلباني كه محل اقام  آنان ييي اش شسراهانسا  میاناوآب   

 باشنا.غربي مي

 كلیه داوطلبان ااهان اردبیل  اردبيل اردبیل

 اصفسان
 اصفهان 

(، 18خ)انستار  (، 16چادگتان  (، 15تیران و كترون  (، 14شاهی  شسر و میمه (، 13آنان ييي اش شسراهانسا  اصفسان داوطلباني كه محل اقام  
، (23ررياونشتسر   (، 24رالورجتان  (، 20شسررضتا  (، 19اتمیر)  (، 21دهاقتان  (، 33خ)ر و بیابانک (، 17(خمیني شسر 32برخ)ار (، 22رريان 
 .باشناميااهان اصفسان ( 34ب)ئی  میاناش  ( و 30نجف آباد (، 26گلپايگان (، 29نائی   (، 28مباركه  (، 27لنجان 

 باشنا.ااهان اصفسان مي( 12رداهان ( و ا31نطن)  (، 11آران و بیاگل (، 25آنان ييي اش شسراهانسا  كاشان داوطلباني كه محل اقام   كاشان

 كلیه داوطلبان ااهان ايال) ايالم  ايال)

 كلیه داوطلبان ااهان ب)شسر بوشهر  ب)شسر

 تسران
 تهران

(، 28(پترديس  26بساراتهان   (، 24قتاس  (، 19شتسريار  (، 15ربا) كريم (، 11آنان ييي اش شسراهانسا  ااالمشسر  داوطلباني كه محل اقام  
 .باشناميااهان تسران ( 20ریروشك)ه ( و 18شمیرانات  (، 25مالرد (، 14دماونا (، 13تسران 

 .باشناميااهان تسران ( 29قرچک ( و 12  پاكاش (، 23ورامی   (، 16ر   (، 27آنان ييي اش شسراهانسا  پیش)ا  داوطلباني كه محل اقام   ري

 و بخهیار  كلیه داوطلبان ااهان چسار محال شهر كرد چسارمحال وبخهیار 

 كلیه داوطلبان ااهان خرااان خرااان جن)بي اا . بيرجند خرااان جن)بي

 خرااان رض) 

 مشهد
ق)چتان  (، 32ریروشه  (، 23 رريمان (، 22ارخس  (، 19درگ)  (، 16چناران  (، 31آنان ييي اش شسراهانسا  بینال)د  داوطلباني كه محل اقام  

 .باشنامياش ااهان خرااان رض)  ( 29نیشاب)ر ( و 28مشسا  (، 26كالت  (، 24 

 تربت حيدريه
(، 25كاشتمر  (، 35شاوه  (، 14مته وتت  (، 27گنابتاد   (، 12تايبتاد   (، 15آنان ييي اش شسراتهانسا  تربت  دیاريته     داوطلباني كه محل اقام  

 باشناميااهان خرااان رض)  ( 30و بجسهان  ( 36باخ)ر  (، 20رشهخ)ار (، 17خلیل آباد (، 13ترب  جا) (، 18خ)اف (، 11برداي  

 ااهان خرااان رض)  مي باشا. ( اش38داورشن   و (37(، خ)شاب  34(، ج)ي   33جغها  (، 21داوطلباني كه محل اقام  آنان ييي اش شسراهانسا  اب)وار  سبزوار

 كلیه داوطلبان ااهان خرااان شمالي بجنورد خرااان شمالي

 خ)شاهان
 اهواز

(، 15ايتهه  (، 14اهت)اش  (، 31اناييا (، 12امیايه (، 35آغاجار  (، 19خرمشسر (، 11آنان ييي اش شسراهانسا  آبادان  داوطلباني كه محل اقام  
(، 24شتادگان  (، 22رامسرمت)  (، 23رامشتیر  ، (21آشادگتان   دشت  (، 36دمیايته  (، 18بسبستان  (، 17بنتار ماهشتسر   (، 34باو  (، 16باغ ملک 
 .باشنامياش ااهان خ)شاهان ( 33ه)ي)ه  ( و 30هنايجان  (، 32هفهگل (، 28مسجاالیمان (، 29تلي (، 37كارون (، 26ش)شهر 

 ااهان خ)شاهان مي باشنا.( 27وگه)نا ( 25ش)ش (، 13انايشمک  (، 20 آنان ييي اش شسراهانسا  دشر)لداوطلباني كه محل اقام   دزفول

 كلیه داوطلبان ااهان شنجان  زنجان شنجان

 امنان
 .باشنامياش ااهان امنان ( 15مسا  شسر  ( و 14گرمسار (، 12امنان (، 16آنان ييي اش شسراهانسا  آرادان داوطلباني كه محل اقام   سمنان

 ااهان امنان اا .( 17و میامي ( 11دامغان (، 13آنان ييي اش شسراهانسا  شاهرود  اقام  محلكه شسراهان داوطلباني شاهرود

 ایسهان و
 بل)چسهان

 .باشنامياش ااهان ایسهان و بل)چسهان ( 27میرجاوه ( و 17شاهاان (، 14آنان ييي اش شسراهانسا  خاش داوطلباني كه محل اقام   زاهدان

 ايرانشهر
( 23ایب ا)ران ( و 25رن)ج  (، 22مسراهان (، 21دلگان (، 19اراوان (، 18ارباش (، 11آنان شسراهانسا  ايرانشسر داوطلباني كه محل اقام  

 باشناميااهان ایسهان و بل)چسهان  اش

 بل)چسهان اا ااهان ایسهان و ( 29و هام)ن  ( 24هیرمنا  (، 28نیمروش (، 16شهک (، 15آنان شسراهان شابل داوطلباني كه محل اقام   زابل

 باشنا.مي ااهان ایسهان وبل)چسهان( 26قصرقنا ( و 20(، نیک شسر  13(، كنارک 12بسار چا داوطلباني كه محل اقام  آنان ييي اش شسراهانسا  بهارچا

 رارس
 شيراز

(، 16جستر)   (، 38خرامته  (، 31پااارگاد (، 15ب)انات (، 14اقلیا (، 12ارانجان (، 11آباده  آنان ييي اش شسراهانسا داوطلباني كه محل اقام  
(، 25قیتر وكتارشي    (، 24ریروشآباد (، 22رراشبنا (، 21شیراش ، (36ارواهان (، 20اپیاان (، 35راهم (، 28خنج ، (26كاشرون (، 17خر) بیا 
 .باشناميااهان رارس ( 33مسر ( و 32ممسني  (، 30مرودش  (، 29تمرد  (، 27تراهان  (، 37گراش (، 39ك)ار 

 باشنا.ااهان رارس مي( 34ري) ني و (19شري  دش  (، 23(، رسا  18(،داراب 13آنان ييي اش شسراهانسا  ااهسبان داوطلباني كه محل اقام   فسا

 كلیه داوطلبان ااهان ق)وي  قزوين ق)وي 

 كلیه داوطلبان ااهان قم  قم قم

 كلیه داوطلبان ااهان كرداهان  سنندج كرداهان

 كرمان

 كرمان
(، 17شرنتا  (، 27ريگتان  (، 15راور (، 29رابر (، 13بم (، 12بردایر (، 11بار   (،31آنان ييي اش شسراهانسا  ارشوئیه داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميااهان كرمان ( 33نرماشیر ( و 18ك)هبنان  (، 22كرمان (، 30رسرج 

 جيرفت
( و 25قلته گتنج    (، 26من)جتان  (، 23كسنت)ج  (، 32راريتاب  (، 14جیررت    (، 21آنان ييي اش شسراهانسا  عنبرآباد داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميكرمان  ( ااهان24رودبارجن)ب  

 باشنا.كرمان مي ( ااهان28انار  و (19ایرجان (، 20شسربابک  (، 16آنان ييي اش شسراهانسا  ررسنجان داوطلباني كه محل اقام   رفسنجان

 كلیه داوطلبان ااهان كرمانشاه كرمانشاه رمانشاهك
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 براساس استان محل اقامت داوطلبان 1396 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»شهرستان محل برگزاري آزمون ورودي دكتري  -1جدول شماره ادامه 

 نام استان
 شهرستان محل

 اقامتمحل شهرستان  برگزاري آزمون 

كسيیل)يه و 

 ب)يرادما
 كلیه داوطلبان ااهان كسيیل)يه و ب)يرادما  (ب)يرادما ياا)ج

 گلسهان

 گرگان
و  (19گرگتان    ،(17كردكت)    ،(16علتي آبتاد    ،(14تتركم   (، 13بنتارگ)  (، 12آنان ييي اش شسراتهانسا  آق قتال   داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميااهان گلسهان  (23گمیشان 

 گنبا كاووس
گنبتا  ( و 15(رامیتان   11( آشادشتسر  21( مین)دش  24( گالیيش 22( مراوه تپه 18آنان ييي اش شسراهانسا  كالله داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميااهان گلسهان ( 20كاووس 

 كلیه داوطلبان ااهان گیالن رش  گیالن

 لراهان
 آبادخر)

( و 18الستله   (، 21رومشتيان  (، 20دوره  (، 16دلفتان  (، 15ختر) آبتاد   (، 14شسراتهانسا  پلتاخهر   آنان ييتي اش  داوطلباني كه محل اقام  

 .باشناميااهان لراهان ( 19ك)هاش  

 اهان لراهان مي باشنا.( ا17دورود و  (11اشنا  (، 12الیگ)درش  (، 13آنان ييي اش شسراهانسا  بروجرد داوطلباني كه محل اقام   بروجرد

 ماشناران

 اار 
ااتهان  ( 29میانتارود   ( و 17ج)يبار (، 15گل)گاه  (، 24نيا (، 14بسشسر (، 20آنان ييي اش شسراهانسا  اار   داوطلباني كه محل اقام  كلیه 

 باشا.ماشناران مي

 ((18چال)س (، 20 داوطلبان مرد بج) شسراهانسا  د)شه امهحاني اار   ماشناران بابل برادران(

 ((18چال)س ( و 20 داوطلبان شن بج) شسراهانسا  د)شه امهحاني اار   ماشناران  خ)اهران(بابلسر 

 چال)س
( و 18چتال)س  (، 25نت)ر   (، 19رامستر  (، 28عبتاس آبتاد   (، 26ن)شتسر  (، 16آنتان ييتي اش شسراتهانسا  تنيتاب      داوطلباني كه محتل اقامت    

 .باشنامياش ااهان ماشناران ( 32كالردش  

 كلیه داوطلبان ااهان مرك)  اراک مرك) 

 كلیه داوطلبان ااهان هرم)گان  بنارعباس هرم)گان

 هماان
 هماان

( اش ااتهان  18( و هماان 15(، كب)درآهنگ  19(، رامنی  14(، رشن 12(، بسار 11داوطلباني كه محل اقام  آنان ييي اش شسراهانسا  ااا آباد 

 .باشناميهماان 

 ( ااهان هماان مي باشنا.13( و ت)يسركان 17(، نساونا  16كه محل اقام  آنان ييي اش شسراهانسا  مالير داوطلباني  مالير

 كلیه داوطلبان ااهان ي)د. ي)د ي)د

 كلیه داوطلبان ااهان البرش كرج البرش
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 براساس استان محل اقامت داوطلبان 1396 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»نام و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دكتري  - 2جدول شماره 
 هاي رفع نقصنشاني باجه محل رفع نقص كارت نام شهرستان نام استان

آذربايجان 
 شرقي

 ، طبقه هميفدانشگاه تبري)، مايري  ام)ر آم)ششيبسم ،  29بل)ار  تبريز: دانشگاه تبري) تبريز
 كبیر، میاان مادر، شسرک گلشسر، دانشگاه مراغهات)بان امیر مراغه: دانشگاه مراغه مراغه

 میاان دانشگاه، دانشگاه آشاد ااالمي وادا مرنا مرند: دانشگاه آشاد ااالمي وادا مرنا مرند

آذربايجان 
 غربي

 خیابان شسیا بسشهي، دانشگاه ارومیه، اهاد مرك)  پرديس دانشگاهي اروميه: دانشگاه ارومیه اروميه

 خ) ، ااخهمان ادار  ، دانشگاه آشادااالمي واداآي  اهلل خ)يي بل)ار خوي: دانشگاه آشاد ااالمي خ)  خوي

  ابهاا  بل)ارشسیا شسريينا ، دانشگاه پیا) ن)رمرك)مساباد مهاباد : مرك) مساباد دانشگاه پیا) ن)ر مهاباد

 ب)رگراه وتي ، پل آي  اهلل ودیا ، باتتر اش ك)  رابر ، نرایاه به ايسهگاه راه آه مياندوآب:  مرك) آم)شش عالي شسیا باكر  میاناوآب آبمياندو

 اداره كل ام)ر آم)ششياابق خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلي، ااخهمان  اردبيل: دانشگاه محقق اردبیلي اردبيل اردبیل

 اصفسان
 اهادآشم)نسامیاان آشاد ، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفسان، ااخهمان  اصفهان: دانشگاه اصفسان اصفهان 

 بل)ار قطب راونا ، دانشگاه كاشان ،كیل)مهر شش كاشان: دانشگاه كاشان كاشان

 د)شه معاون  آم)ششيخیابان پژوهش، دانشگاه ايال)،  ايالم: دانشگاه ايال) ايالم  ايال)

 خیابان شسیا ماهیني، دانشگاه خلیج رارس ب)شسر بوشهر: ب)شسر دانشگاه خلیج رارس بوشهر  ب)شسر

 تسران
 تهران

 خیابان انقالب، درواشه دول  ،خیابان شسیا مفهح، دانشگاه خ)ارشمي پرديس تسران تهران: دانشگاه خ)ارشمي تسران حوزه خواهران:

دانشياه ررهنگ و ارتباطات  :حوزه برادران
 دانشگاه ا)ره

 مابی  خیابان ااهاد نجات السي و اپسبا قرني، ب  بس  شاهرود، خیابان انقالب میاان رردواي ،  تهران:

 ب)رگراه خلیج رارس، روبرو  در) مطسردضرت اما) خمیني ره(، مجهمع دانشگاهي يادگار اما)  ره(تهران: دانشگاه آشاد ااالمي شسر ر  ري

چسارمحال و 
 بخهیار 

 رهبر، دانشگاه شسركرد، معاون  آم)ششي بل)ار شهركرد: دانشگاه شسركرد  شهر كرد

 میاان شساا، خیابان دانشگاه، دانشياه هنر بيرجند: دانشگاه بیرجنا  بيرجند خرااان جن)بي

خرااان 
 رض) 

 السیات شسیا مطسر دانشياه  مشسا،مل ، درب شمالي دانشگاه رردواي  روبرو  پارک بل)ار وكیل آباد، مشهد: دانشگاه رردواي مشسا مشهد
 مشسا (، بعا اش پل ه)ايي عابرپیاده، دانشگاه ترب  دیاريه_جاده ترب  دیاريه 7 كیل)مهر تربت حيدريه: دانشگاه ترب  دیاريه  تربت حيدريه

 ت)دیاشسر، دانشگاه ديیم اب)وار ، طبقه هميف، دانشياه عل)) پايه زوار:ـسب دانشگاه ديیم اب)وار  سبزوار

 ، دانشگاه بجن)رد جاده اافراي  4كیل)مهر ورد:ـبجن دانشگاه بجن)رد بجنورد خرااان شمالي

 خ)شاهان
 جنب پل پنجم، ورود  دانشگاه شسیا چمران اه)اشبل)ارگلسهان،  واز:ـاه دانشگاه شسیاچمران اه)اش اهواز

 وداتي روبرو  پايگاه چسار) شيار بل)ارارداران شسیا،  ول:ـدزف شاپ)ر دشر)لدانشگاه صنعهي جنا  دزفول

 رايانه جاده تبري)، دانشگاه شنجان، ااخهمان مرك)  وادا 6كیل)مهر  ان:ـزنج دانشگاه شنجان زنجان شنجان

 امنان
 ا)كان، پرديس شماره يک دانشگاه امنان، مايري  تحصیالت تيمیلي  روبرو  پارک سمنان : دانشگاه امنان سمنان

  میاان هفهم تیر، بل)اردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه شاهرود، ااشمان مرك)  رود:ـشاه دانشگاه شاهرود شاهرود

ایسهان و 
 بل)چسهان

 بل)چسهان، درهرمعاون  آم)ششيایسهان ااشمان مرك)  دانشگاه، خیابان دانشگاه، ورود  شيباشسر،زاهدان: دانشگاه ایسهان و بل)چسهان زاهدان

 جاده بنجار، پرديس جايا دانشگاه شابل 2كیل)مهر ل:ـزاب دانشگاه شابل زابل

 ب)رگ راه شسیا مراد ، دانشگاه وتي  ايرانشسر 4كیل)مهر  ر:ـايرانشه ايرانشسر-دانشگاه وتي  ايرانشهر

 بل)ار دانشگاه، دانشگاه دريان)رد  وعل)) دريايي چابسار، دانشياه عل)) دريايي ار:ـچابه و عل)) دريايي چابساردانشگاه دريان)رد   بهارچا

 رارس
 خیابان اادلي غربي، مجهمع ررهنگي رراهي دانشگاه شیراش راز:ـشي دانشگاه شیراش شيراز

 ، دانشگاه رسامحب شسیا بل)ارانهسا   ا:ـفس دانشگاه رسا  فسا

 دانشگاه بی  المللي اما) خمیني ره( ق)وي  قزوين ق)وي 
انهسا  بل)ار دانشگاه، روبه رو  صااو ایما  مرك) ق)وي ، ااي  كامپی)تر  دانشگاه بی  المللي اما) خمیني  قـزوين:

  ره ( ق)وي ، دانشياه رني و مسنااي

 115، اتاق بعا اش شسرک قاس، دانشگاه قم، ااشمان مرك)  بل)ار الغاير، :مـق دانشگاه قم قم قم

 ، مسمانسرا  دانشگاهخیابان پااااران، خیابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كرداهان دج:ـسنن انناج-دانشگاه كرداهان سنندج كرداهان

 كرمان

 بل)ار جمس)ر  ااالمي، دانشياه رني ومسنااي دانشگاه شسیاباهنر كرمان رمان:ـك دانشگاه شسیا باهنر كرمان كرمان

 جاده بنارعباس، دانشگاه جیرر  8كیل)مهر  رفت:ـجي دانشگاه جیرر   جيرفت

 آم)شش  جنب مرك) بسااش  دانشگاه(ابهاا  بل)ار وتي ، پرديس اصلي دانشگاه ولي عصر  عج( ررسنجان، اداره كل  جان:ـرفسن دانشگاه ولي عصر  عج( ررسنجان رفسنجان

 ااشمان مرك)  دانشگاه، اداره آم)ششطاق بسهان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه راش ،  رمانشاه:ـك دانشگاه راش  كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه

كسيیل)يه و 
 ب)يرادما

  ااخهمان مايري  آم)ششيمیاان معلم، خیابان دانشج)، دانشگاه ياا)ج،  وج:ـياس دانشگاه ياا)ج (بويراحمد)ياسوج

 گلسهان
 خیابان شسیا بسشهي، دانشگاه عل)) كشاورش  ومنابع طبیعي گرگان رگان:ـگ دانشگاه عل)) كشاورش  و منابع طبیعي گرگان گرگان

 خیابان شسیا رالدي  ررودگاه اابق(، بل)اربصیرت، دانشگاه گنبا كاووس  گنبدكاووس: دانشگاه گنبا كاووس گنبد كاووس

 بل)ار دارظ، خیابان مل ، روبرو  شسرباش ، پرديس دانشگاه گیالن رشت: رش -دانشگاه گیالن رشت گیالن

 لراهان

 تسران (، دانشگاه لراهان -جاده خر) آباد  5 كیل)مهر  آباد:رمـخ دانشگاه لراهان آبادخرم

 بروجرد
عظمي لاهلل اآي دضرتدانشگاه 

 بروجرد -بروجرد  ره(
 ظمي بروجرد   ره(العخر) آباد(، دانشگاه آي  اهلل  –جاده  بروجرد  3كیل)مهر  رد:ـبروج

 ماشناران

 بل)ار خ)ر، خیابان شسیا مطسر   طبراهان(، دانشياه رني اما) محماباقر  ع( ساري: دانشياه رني اما) محما باقر  ع(  ساري
 خیابان شريعهي، دانشگاه صنعهي ن)شیرواني بابل ل:ـباب دانشگاه صنعهي ن)شیرواني بابل  بابل )برادران(

 خیابان پاااران، دانشگاه ماشناران، ااشمان مرك)  دانشگاه ر:ـبابلس بابلسر  -دانشگاه ماشناران بابلسر )خواهران(

 شسري)ر، روبرو  مسجا اما) دسی   ع(، دانشگاه آشاد ااالمي وادا چال)س، د)شه معاون  آم)ششي17خیابان وس:ـچال دانشگاه آشاد ااالمي چال)س  چالوس

 میاان شريعهي، دانشگاه اراک، درب جن)بي دانشگاه اراک اراك: دانشگاه اراک اراك مرك) 

 پ)ر، مجهمع آم)ششي وپژوهشي بصیرت  گفهگ)  تمانسا(آشادشسر، بل)ار ارروش شسابي اس:ـبندرعب دانشگاه هرم)گان بندرعباس هرم)گان

 هماان
 ، دانشياه عل)) انساني شسرک مارس، خیابان اب)طالب جنب دبیراهان همدان: دانشگاه ب)علي اینا هماان همدان

 جاده اراک، دانشگاه مالير 4كیل)مهر الير:ـم دانشگاه مالير مالير

 صفائیه، چسار راه پژوهش، ااخهمان كنار ورود  درب دانش زد:ـي دانشگاه ي)د يزد ي)د

 دصارک، میاان دانشگاه، دانشگاه خ)ارشمي پرديس كرج رج:ـك دانشگاه خ)ارشمي كرج كرج البرش
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 محل درج شماره پرونده

      
       

 

 

 
 
 

 

هاي كارشناسي ارشد و يا فرم مخصوص معدل تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره

 1396( سال Ph.Dشركت در آزمون ورودي دوره دكتري )اي متقاضي دكتراي حرفه
 

 باسمه تعالي

             
 1395تاريخ:           /         /                     

 .............................................................شماره:                          

 

 .................................................... به شماره شناسنامه: ...................................... فرزند: ................................................................... نام و نام خانوادگي: :دانشجو از:
 ................................. در سال تحصيلي: ...........................................................................................................: ورودي رشته .......................... متولد سال:             

 

 ................................................................................................... معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عاليبه: 
 با سالم و احترام     

 ................................................................................................نا) و شرك  در رشهه امهحاني خ)اهشمنا اا  مقرر ررماينا با ت)جه به اينيه مهقاضي ثب    

ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب تا تاريخ نسبت به صدور گواهي و اعالم ،  باشممي 1396( اال Ph.Dآشم)ن ورود  دوره دكهر   

 به ااشمان انجش آم)شش كش)ر اقاا) تش) بعمل آيا. 30/11/1395
 نا)، نا) خان)ادگي و امضا  دانشج):

 

 
 

 

  .............................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .............................................................شود كه خانم/آقاي وسيله تأييد ميبدين
 

 ...............................................................................................................................دانشجوي سال آخر رشته ..................... متولد سال  

 بوده و ميانگين واحدهاي 

 اعشار     صحیح                                                                                                                                                     

 و به حروف                                « 20»تا « 0»در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، بر مبناي 30/11/1395گذرانده ايشان تاتاريخ 
 

 واحد درسي گذرانيده است............... مي باشد. ضمنا نامبرده تا تاريخ فوق تعداد.......................................................................................................... 
 

 

 معاون آموزشي                         

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                 
  

 تذكرات:
 1396ساال   (Ph.D)اي متقاضي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه -1

التحصاليي  ، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ«الف»پرونده، در قسمت  ضمن درج كامل مشخصات خود و شماره
 خود ارائه نمايد. 

آن را تكملل، تأيلد و پس از « ب»ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكملل شده از داوطيبان مذكور، قسمت شگاهدان -2
ر مُهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطيب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا د

 تعالم در خصوص وضعلت معدل داوطيب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد.صورت هرگونه اس
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأيلد شده آن را نزد خود نگه داشته تا دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه -3

شاوند،  التحصلل ماي نام در اين آزمون فارغقبولي ارائه نمايند. ضمناً آن دسته از داوطيباني كه پس از ثبتدر صورت قبولي به مؤسسه محل 
 نام بعمل خواهد آمد.التحصليي آنها مالك نبوده و با هملن معدل )ملانگلن مندرج در اين فرم( از آنان ثبتمعدل فارغ

شوند، در التحصلل مياي فارغدر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه 30/11/95آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا  -4
( 30/11/95التحصلالن تا تاريخ التحصليي )براي فارغتوانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغمرحيه دريافت كارت ورود به جيسه، مي

 اقدام نمايند. 30/11/1395( تا تاريخ 31/6/96التحصلالن تا تاريخ و يا ملانگلن نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده خود )براي فارغ
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