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درخواست ثبت نام و شرکت  در امتحان جامع علوم پایه  :نام مدرك 
   داروسازي

  معتبر است
  

  :ردیف                                                                                                                       
                                                                                 :         فرزند                                                                                                         :اینجانب

    : شماره ملی                                                                               :        به شماره شناسنامه

                                                                                             :با شماره دانشجویی                                                                  :دانشجوي رشته داروسازي ورودي

                    : در کنکور سهمیه ثبت نامی

ماه شهریور ي جامع علوم پایه در   شرکت متقاضی داروسازي  ي پایه  علوم  جامع  درامتحان شرکت کامل از شرایط  با آگاهی  
متعهد میشوم در هر زمان عدم شرایط شرکت در امتحان  "ضمنا بوده و وضعیت تحصیلی اینجانب بشرح ذیل   .میباشم  9 3  سال

  .اینجانب کان لم یکن تلقی شودن جلوگیري و یا شرکت در امتحان  فوق الذکر احراز شود از شرکت اینجانب در امتحا
  .کلیه دروس اختصاصی  و عمومی را گذرانده ام -1
 .واحد انتخاب نموده ام       ،                           93-94  دومدر نیمسال  -2

                                           )                 :   نام دروس  انتخابی.( خواهم نمودانتخاب       واحد از دانشگاه               ،              93-94  در تابستان -3
  .می باشد                   معدل کل اینجانب  تاکنون  با توجه به میزان واحد هاي اخذ شده     -4

  :توضیحات الزم

  .کارت دانشجویی  خود را در روز امتحان همراه خواهم داشت -1
 .در حوزه امتحانی حضور خواهم یافت  قبل از ساعت  مقرر و تعیین شده از سوي آموزش  -2

 .درج شود ست چپی          د،       ی   شماره داوطلبی اینجانب در امتحان در صندلی دست راست "لطفا -3

  تاریخ
  امضاء دانشجو

  
موافقت   9 4 ماهشهریور باتوجه به شرایط فوق الذکر با شرکت در امتحان جامع علوم پایهوضعیت تحصیلی دانشجو بررسی  و 

  .میگردد
                                                                              

  
راهنما                                                                                                                  استاد                                                                 ریاست دانشکده       

  

  



مقررات شرکت در آزمون جامع علوم پایه بر اساس آئین نامه دوره دکتري عمومی داروسازي مصوب بیست و 

  7/9/83هفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
  

  لی دراین آزمون شرط ورود به دوره ، آزمون جامع علوم پایه بصورت کشوري برگزار می شود و قبواولدرپایان مرحله

  .بعدي می باشد

      وکسب ) کلیه دروس علوم پایه و عمومی(شرط شرکت درآزمون جامع علوم پایه، قبولی درکلیه درسهاي مرحله اول

 .از این مرحله است  12میانگین کل 

 به  در زمان معرفی  ت کرده استو در امتحانات آنها شرک  گذرانده   دانشجو  دروسی که  تعدادي از  چنانچه نمرات  

در صورتی که بعد از اعالم . پایه اعالم نشده باشد دانشجو بصورت مشروط در آزمون شرکت می نماید  آزمون جامع علوم 

 نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد

کان لم یکن می  وي  آزمون  نتیجه  باشد   نرسیده   12اول وي به   کل مرحله  علیرغم قبولی، میانگین یا                     

مردودي و همچنین کسب میانگین الزم، اجازه شرکت در آزمون جامع           درس   در   قبولی  تا کسب نمره و  باشد

  .   بعدي را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت

 ون مزبورنمره قبولی کسب نکند،  از شرکت درآزمون جامع علوم پایه، تا سه  نوبت مجاز است چنانچه دانشجو در آزم

  .ادامه تحصیل در دوره دکتراي عمومی داروسازي محروم می شود 

 غیبت غیرموجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب میشود. 

  

  

  


