
  سمه تعالي اب

رشته هاي علوم پايه پزشكي و ) Ph.D(پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  دستورالعمل ثبت نام 
  93-94طب سنتي سال تحصيلي داروسازي،دندانپزشكي و  بهداشت ،

  

اسامي پذيرفته شدگان ، بدينوسيله ) عج... (با استعانت از درگاه ايزد منان و با عرض سالم به پيشگاه حضرت بقيه ا
داروسازي، رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت ، ) Ph.D(نهايي آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي 

بر اساس دانشگاه محل قبولي كليه پذيرفته شدگان .اعالم مي گردد 93-94طب سنتي  سال تحصيلي دندانپزشكي و 
مذكور به اداره آموزش دانشگاه  13/11/93لغايت 12/11/93تاريخاز ،جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارك مورد نياز 

  .  خواهند نمودمراجعه 

  :كه توسط پذيرفته شدگان ارائه مي شودمدارك مورد نياز جهت ثبت نام  -الف

   3×4شش قطعه عكس  -1

  )سري از تمام صفحات 2(اصل و كپي شناسنامه  -2

  اصل و كپي كارت ملي -3

. و ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل باشداصل و كپي دانشنامه  -4
 30/11/93الزم به ذكر است دانشجويان ترم آخر نيز مي بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ 

  .باشد ارائه نمايند 

  اصل و كپي مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه  - 5

  :كپي مدرك زباناصل و  -6

MHLE  به صورت مشروط 49تا  45نمرات (50حداقل نمره(  

MSRT )MCHE به صورت مشروط 474تا  455و يا  49تا  45نمرات ( 475و يا  50حداقل نمره ) سابق(  

TOEFL  شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمون هاي تافل موسسه (480حداقل نمرهETS  كه به دو صورتPBT  و
iBTبه صورت مشروط 479لغايت  432نمرات .ظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شودو تحت ن(  

TOLIMO  به صورت مشروط 479لغايت  432نمرات ( 480حداقل نمره(  

IELTS  به صورت مشروط 9/4تا  5/4نمرات ) (مدرك آكادميك( 5حداقل نمره(  

MELAB  به صورت مشروط 69لغايت  63نمرات (70حداقل نمره(  

  .باشد)  2014/سپتامبر/22( 31/6/93تا تاريخ )  2012/آگوست/22( 1/6/91رك زبان از تاريخ مدا



  

موافقت نامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از باالترين مقام مسئول اداري و گواهي مرخصي بدون حقوق  -7
  ساليانه براي مربيان رسمي 

  ) .از سهميه مازاد مربيان رسميجهت استفاده كنندگان (حكم استخدام رسمي قطعي  - 8

  ).اتمام طرح نيروي انساني ،معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني ( گواهي وضعيت طرح نيروي انساني -9

بر اساس آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيالت تكميلي رشته هاي علوم - 10
المت دهان،دندانپزشكي اجتماعي و مواد دنداني در صورت اثبات عدم صحت پايه پزشكي و بهداشت،طب سنتي،س

مدارك ارسالي توسط داوطلب و هر گونه تقلب در كليه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصيل، از ادامه تحصيل 
  .داوطلب ممانعت به عمل آمده و طيق مقررات عمل خواهد شد

  :كميل مي شودمداركي كه پس از ثبت نام توسط دانشگاه ت -ب

فارغ التحصيل شوند لذا ثبت نام  30/11/93نظر به اين كه دانشجويان ترم آخر مي بايست حداكثر تا تاريخ  -1
پذيرفته شدگاني كه جزو اين دسته مي باشند به صورت مشروط انجام شده و در صورت عدم اتمام دوره،قبولي اين 

به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت اقدامات  15/12/93 افراد لغو شده و دانشگاه مي بايست مراتب را حداكثر
  .بعدي اعالم نمايد

  تعيين وضعيت بدهي به صندوق هاي رفاه دانشجويان -2
  اخذ نمره زبان -3

درصد  50كساني كه به صورت مشروط پذيرفته شده اند مي بايست تا قبل از امتحان جامع نسبت به كسب حداقل 
  .)نمره زبان پذيرفته شدگان به همراه ليست اسامي ارسال شده است.(نمايندنمره قبولي و ارائه به دانشگاه اقدام 

در صورتي كه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام موفق به ارائه برخي از مدارك بند الف نشوند مقتضي است به  -ج
) داكثر يك ماه ح(طور مشروط از آنان ثبت نام به عمل آيد تا در مهلت تعيين شده از سوي اداره آموزش دانشگاه 

  .نسبت به تكميل مدارك اقدام نمايند

وضعيت ثبت نام پذيرفته شدگان را از طريق  15/12/93ادارات كل آموزش دانشگاهها الزم است حداكثر تا تاريخ  -د
خواهشمند است در صورت عدم ثبت . به مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم نمايند 021-81452848دورنگار شماره 

بديهي است معرفي فرد جايگزين واجد شرايط پذيرش منوط به عدم . از پذيرفته شدگان مراتب قيد شود نام تعدادي
  .محدوديت آموزشي و تاييد كميسيون موارد خاص مركز سنجش آموزش پزشكي خواهد بود

  .  گزينش عمومي پذيرفته شدگان توسط دانشگاهها انجام مي گيرد -ه

 

 


