
 بسمه تعالی

 پردیس البرز دانشگاه تهران دکتریمدارک جهت ثبت نام 

 

 نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصیلی:

 

 برگ تصویر آن 2 (به پیوستفرم ثبت نام دانشجوی دکتری ناپیوسته ) .1

  )به پیوست( فرم تعهدنامه محضری .2

یستی در دفاتر رسمی ثبت، مهر و امضاء گردد و در زمان ثبت محضری باتعهدنامه  توجه:

 (در صورت عدم ارائه تعهدنامه محضری ثبت نام انجام نخواهد شد) .شودنام تحویل 

 پانصد میلیون ریالتحویل سفته به مبلغ پانصد میلیون ریال و همچنین چک ضمانت به مبلغ  .3

 نسخه( 2فرم مشخصات ) .4

 نسخه( 2فرم تعهد نامه ) .5

 نسخه( 2) فرم تعهد نامه کمیته انضباطی .6

 برگ تصویر آن 2 (به پیوستفرم صالحیت عمومی ) .7

  نسخه( 4موافقتنامه )به پیوست،  .8

 موافقتنامه برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مربیان می باشد. توجه:

 تمام رخ جدید )پشت نویسی شده( 3*  4قطعه عکس  12 .9

 آن کپی از تمامی صفحاتنسخه  2اصل شناسنامه و  .11

 کپی آننسخه  2اصل کارت ملی و  .11

 کارشناسی ارشدو  ریز نمرات دوره کارشناسی .12

کپی آن و یا دفترچه آماده به خدمت نسخه  2اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و  .13

 بدون مهر غیبت

یا دانشنامه یا هر نوع گواهی که نشان دهنده فارغ  و کارشناسی ارشد کارشناسیاصل گواهی  .14

 آن برگ تصویر 2خواهد بود و و کارشناسی ارشد التحصیل بودن مقطع کارشناسی 

 کپی آن نسخه 2 اصل و TOLIMOو یا  TOEFL ،IELTS ،UTESTدر صورت داشتن مدرک  .15

 سامانه جامع گلستانت( از طریق )طبق جدول اعالم شده بر روی سایپرداخت شهریه  .16

 ( ems.ut.ac.irبابت کارت دانشجویی در سامانه جامع گلستان )  151.111پرداخت مبلغ  .17

 بانک ملی خزانه داری کل 13/748ریال به حساب  171.111پرداخت مبلغ  .18

  6و  5 ،4قابل ذکر است که برای موارد ( باید به سامانه جامع گلستانems.ut.ac.ir )

و فرم ها  می توانید به پیوست ها رجوع کرده 8و  7، 2، 1همچنین برای موارد مراجعه و 

 .مذکور را پرینت بگیرید

 اداره خدمات آموزشی

 پردیس البرز دانشگاه تهران


