
 بسمه تعالي 

 شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان( PhD)ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی 

 (آوری پزشکی زیست فن –پزشکی مولکولی  –انگل شناسی ) 

جعه شعبه بین الملل مرابه  31/33/92لغایت  31/33/29 تاریخاز الزم جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک  ،پذیرفته شدگان

  .ت نام نمایندو با طی مراحل زیر اقدام به ثب

 :توسط پذیرفته شدگان ارائه شودباید که جهت ثبت نام  الزممدارک  –الف 

 (ریال بابت اولین نیمسال ورودی 0606660666به مبلغ )فیش واریز شهریه  -1

   پشت نویسی شده –( قطعه 11) 3×4 عكس -2

 (مام صفحاتسری از ت 3) شناسنامهاصل و كپي  -3

 (سری دو) کارت ملیاصل و كپي  -4

فرد نمایانگر فراغت از تحصیل یا مدارک معتبری كه  دكترای حرفه ای كارشناسي ارشد در رشته مربوطه یااصل و كپي دانشنامه  -5

 .(مدارک معادل کارشناسی ارشد و یا گواهی پایان دوره پذیرفته نیست) . (دوسری)  پذیرفته شده باشد

امضاء  "الزاما) .ارائه نمایند را 13/33/92فراغت از تحصیل تا تاریخ  مي توانند گواهي مبني بربه ذكر است دانشجویان ترم آخر الزم  

 .(و ممهور شده

  (سری 2) وضعیت نظام وظیفهاصل و كپي مدرک نشان دهنده  -0

 .(خارج از لیست ذیل مورد پذیرش نخواهد بود) مدرک زباناصل و كپي  -7

MHLE  (به صورت مشروط تا زمان امتحان جامع 59الی  51نمره ) 56 حداقل نمره 

MSRT (MCHE سابق ) (به صورت مشروط تا زمان امتحان جامع 59الی  51نمره ) (از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 56حداقل نمره 

TOEFL بین المللي (ETS)  583حداقل نمره (IBT  مورد قبول است 06حداقل نمره )سایر تافل ها مورد پذیرش نخواهد بود و. 

TOLIMO  583حداقل نمره  

IELTS  ( مدرک آكادمیک) 5حداقل نمره 

MELAB 76 حداقل نمره   

   .باشد(  2331 اکتبر 33) 38/7/92تا تاریخ (  2333 سپتامبر 1) 32/6/93از تاریخ تاریخ آزمون  زبان  پذیرفته شدگان  

 .مربي رسمياعضاء هیات علمي از باالترین مقام مسئول اداری برای  بدون قید و شرط برای ادامه تحصیلموافقت نامه  -8

 (.قبل از شركت در آزمون معافیت از طرح نیروی انسانيیا اتمام طرح نیروی انساني )انساني گواهي وضعیت طرح نیروی  -9

های ورودی دوره های تحصیالت تکمیلي در صورت اثبات عدم صحت بر اساس آیین نامه جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون  -16

مدارک ارسالي توسط داوطلب و هر گونه تقلب در كلیه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل 

 .ق مقررات عمل خواهد شدبآمده و ط



 :مراحل ثبت نام  -ب

 رفی و تسلیم مدارکمراجعه به شعبه بین الملل، مع -3

آن توسط بخش و تأیید ریال  6303330333ارائه فیش واریز شهریه به مبلغ   -الف :شامل انجام امور مالی و تعهدات شهریه -2

مد اختصاصی شعبه بین آحساب در به نامبانک صادرات  1015547250110شماره به حساب  مبلغ فوق الزم است .مالی

دریافت معرفی نامه جهت مراجعه به بانک و دریافت ضمانتنامه بانكی به  -ب. واریز گردد  جانالملل دانشگاه علوم پزشکی زن

دریافت معرفی نامه رسمی جهت سپردن تعهد محضری، دریافت  -ج. میلیون ریال و ارائه آن به امور مالی 133مبلغ 

 .تعهدنامه و ارائه آن به دفتر حقوقی

 .انجام مرحله نهایی ثبت نام و سایر فرم هاتكمیل  موزش دانشگاه جهتدریافت برگ تأییدیه و مراجعه به آ -1


