بسمه تعالی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خزمشهز
معاونت آموسشی و تحصیالت تکمیلی
اطالعیه سمان ثبت نام پذیزفته شدگان مقطع دکتزی ( 69ورودی جدید)
ضمه عشض تبشیک ي آسصيی مًفقیت سيص افضين بشای کلیٍ پزیشفتٍ شذگان محتشم مقطع دکتشی  ،69بٍ اطالع می سساوذ کٍ
تاسیخ ثبت وام کلیٍ پزیشفتٍ شذگان دکتشی اص سٍ شىبٍ  32شُشیًس تب چُبسشىبٍ  33شُشیًس مبٌ می باشذ .دايطلبان
بایذ اصل ي کپی ( 3وسخٍ) مذاسک ریل سا دس مًقع ثبت وام اسائٍ ومایىذ ي صشفاً طبق جذيل صمان بىذی ي با تًجٍ بٍ سشتٍ-
گشایش قبًلی حضًس یابىذ .ضمىاً صمان ثبت وام اص ساعت  8الی  33می باشذ.
جدول سمان بندی ثبت نام اس پذیزفته شدگان دکتزی 69
سمان حضور جهت ثبت نام

رشته-گزایش
صیست شىبسی دسیب-جبوًسان دسیب

 32شُشیًس

صیست شىبسی دسیب-بًم شىبسی دسیب
فیضیک دسیب
تکثیش ي پشيش آبضیبن

 33شُشیًس

بًم شىبسی آبضیبن شیالتی

مدارک الزم:
 -1اصل و کپی کارت ملی
 -2اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

 -3اصل و کپی مدرک کارشناسی (لیسانس) :مًسد تاییذ يصاست علًم یا يصاست بهذاشت کٍ دس آن معذل قیذ شذٌ باشذ.
-4اصل و کپی مدرک کارشناسی ارشد :مًسد تاییذ يصاست علًم یا يصاست بهذاشت کٍ دس آن معذل قیذ شذٌ باشذ


پزیشفتٍ شذگبوی کٍ قبدس بٍ اسائٍ مذسک کبسشىبسی اسشذ ویستىذ ببیذ فشم شمبسٌ "الف" پیًست سا تکمیل کىىذ ي آن سا دس داوشگبٌ اخز
مذسک کبسشىبسی اسشذ بٍ تبییذ بشسبوىذ .ضمىبً اصل گًاَی تبییذ شذٌ مًسد قبًل می ببشذ.



الصم بٍ رکش است کٍ عاليٌ بش فشم شمبسٌ الف ،فشم تعُذ فبسغ التحصیلی ( فشم "د") ویض ببیذ تًسط داوشجً تکمیل گشدد.

 -5شش قطعه عکس  3×4تهیه شده تمام رخ در سال جاری (برادران مشمول خدمت سربازی  12 :قطعه عکس)
 -6اصل و کپی کارت پایان خدمت یا مدرک معافیت (ویژه برادران).
تبصشٌ :دس صًست وذاشته کبست پبیبن خذمت ،اسائٍ مذسکی کٍ يضعیت وظبم يظیفٍ سا بب تًجٍ بٍ بىذ «مقشسات يظیفٍ
عمًمی» مىذسج دس صفحٍ  4دفتشچٍ ساَىمبی ثبت وبم ي ششکت دس آصمًن دکتشی سبل  2437مشخص کىذ.

-7سهمیه مربیان :ارائه حکم رسمی-قطعی یا رسمی-آزمایشی
 -8رسید فیش واریسی برای دانشجویان پردیس (شماره حساب در زمان ثبت نام اعالم می شود).
 -9تکمیل فرم "هـ :".يیژٌ پزیشفتٍ شذگان ديسٌ سيصاوٍ
-01تکمیل فرم داوطلبان رزمندگان( :فشم "ب" یا "ج")
تًجٍ :پزیشفتٍ شذگبن محتشم ببیذ فشم َبی پیًست بٍ َمشاٌ فشم َبیی کٍ دس صمبن ثبت وبم دسیبفت می ومبیىذ سا بب دقت
مطبلعٍ ي تکمیل ومبیىذ .بب تًجٍ بٍ ایىکٍ کلیٍ مکبتببت ي تمبس َب (دس صًست ضشيست) اص طشیق آدسس ي شمبسٌ تلفه َبی
مىذسج دس فشم َب صًست می گیشد لزا مسئًلیت وبشی اص دسج آدسس وبقص (مبوىذ عذم دسج کذپستی) یب اسائٍ شمبسٌ تلفه
مسذيد بٍ عُذٌ شخص خًاَذ بًد.
محل ثبت وام :داوشگاٌ علًم ي فىًن دسیایی خشمشهش-داوشکذٌ اقتصاد دسیا-طبقٍ ايل-ساله مطالعٍ داوشکذٌ .تلفه:
17264645352

