
 

 

 

 

 آخر كه سال )دانشجويان ارشدكارشناسي آخر دوره ترم تعهد دانشجويان فرم

« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزموندر شوند( پذيرفتهمي دانش آموخته31/6/1400 تاريخ تا

 1400 سال متمركزنيمه

 
 
 

 س محترم رئي

 

 :از صادره         : شناسنامه شماره به   : متولد سال    : اينجانب

دوره  ورودي آزمون                         : در رشته فتهپذير   فرزند:

 و حداكثر تا تاريخ امآخر بوده سال دانشجوي دارد كهمي اعالم وسيله، بدين1400 سال متمركزنيمه« Ph.D»دكتري 

ييد أكه مورد تخود را  حصيلاز ت فراغت گواهي كه نمايمشد و تعهد مي خواهم التحصيلفارغ بطور كامل 31/6/1400

باشد را شوراي عالي انقالب فرهنگي، يا وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي

 عالي آموزش موسسه اين آموزش كل اداره اخذ و به التحصيليفارغمحل عالي آموزش از موسسه 30/10/1400حداكثر تا 

 . و رسيد اخذ نمايم تحويل

 

 

 

 ،كه مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگيخود را  از تحصيل فراغت گواهي30/10/1400 تا تاريخ چنانچه است بديهي      

 شدن التحصيلبر فارغ مبني) ،باشدآموزش پزشكي مي درمان و ،فناوري و يا وزارت بهداشت تحقيقات و ،يا وزارت علوم

 تحويل عالي آموزش موسسه اين آموزش كل اداره به را (برگ در اين شده درج و معدل واحدها و تعداد كل 31/6/1400تا 

 .ندارم اعتراضي هيچگونهد و حقشو لغو اينجانب  ، قبوليننمايم
 

 

 : داوطلب خانوادگي و نام نام

 : تكميل تاريخ

 :امضاء محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الففرم 

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه



 

 

 

 
 

 «كشور عاليآموزشدردانشگاههاوموسساترايگانآموزشازمزايايمنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ»

 متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي زمونآدر  دوره روزانه شدگان پذيرفته براي

 1391سال 

 

 
 

 رياست محترم 

 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اينجانب         

 : در رشته شده پذيرفته   فرزند:   :از صادره

 از اليحه كامل با اطالع كه 1391 سال متمركز()نيمه« Ph.D»دوره دكتري  ورودي آزمون

 ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل تامين قانون و هشت مواد هفت اصالح قانوني

و  است رسيده تصويببه ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ در جلسه كه

 آموزش از مزاياي دكتري ورهد تحصيل در طول مند هستمعالقه خود، و وظايف تكاليف قبول

 از تحصيالت استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده مذكور استفاده قانون طبق رايگان

 . نمايم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت كه ايدر هر موسسه رايگان

 .نمايندثبت مقررات را طبق جانباين دستور فرمائيد نام خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 : تاريخ

 

 

 

 
 

 «كشور  عالي موزشآ موسسات و دانشگاهها در رايگان آموزش مزاياي از منديبهره براي تقاضانامه برگ »

 

 1400سال  متمركزنيمه «Ph.D»دوره دكتري  ورودي در آزمون دوره روزانه پذيرفتگان براي     

 

 
 

 س محترم رئي

 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اينجانب         

 : در رشته شده پذيرفته   فرزند:   :از صادره

 اصالح قانوني از اليحه كامل با اطالع كه 1400 سال متمركزنيمه« Ph.D»كتري دوره د ورودي آزمون

 مورخ در جلسه كه ايراني و جوانان اطفال تحصيل و امكانات وسائل مينأت قانون و هشت مواد هفت

 و وظايف كاليفت و قبول است رسيده تصويببه ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي 12/3/59

مذكور  قانون طبق رايگان آموزش از مزاياي دكتري دوره تحصيل در طول مند هستمعالقه خود،

 كه ايدر هر موسسه رايگان از تحصيالت استفاده مدت برابر كه نمايمو تعهد مي نموده استفاده

 . مايمن مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت

 .نمايندثبت مقررات را طبق اينجانب دستور فرمائيد نام خواهشمند است         
 

 

 :امضاء دانشجو

 : تاريخ

 فرم هـ

 دانشگاه

 عالي آموزش موسسه

 بفرم 



 بنام خدا
 

 فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولي

 1400متمركز سال  نيمه «Ph.D»آزمون دكتري در  
 

 (دشوبايست توسط شخص دانشجو تكميل اين فرم مي)
 

 خانوادگي:نام و نام 

 

 نام پدر:

 

 سال تولد:

 

 شماره شناسنامه:

 

 كد ملي:
 

 شماره داوطلبي:

 
 

 اظهارات داوطلب: 
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 ...................................................................................................................................................................................................................................................................نشاني: 

 
 

 ....................................................................تلفن تماس: 
 
 

 اثر انگشت داوطلب: داوطلب: امضاي
 
 
 
 
 
 

 
 د.شواين فرم الزم است پس از تكميل و امضاي داوطلب، به همراه يك قطعه عكس با نامه رسمي به منظور بررسي به اين سازمان ارسال 

  

 

 جفرم 



م خدا انب  

هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايرانيرشته  
هاي تحصرييي  هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايررا  نمايرد ه همينريش رشرتهپذيرش اتباع غيرايراني در رشته

بنيادي، مهندسي پالسما، مهندسي ايمني )گرايش بازرسي فني ه حفاظر   اي، فيزيك مولكولي )پالسما(، فيزيك ذراتفيزيك اتمي، فيزيك هسته
كوپتر ه هواپيما(، مهندسي هوا فضا، مهندسي هوانوردي )خيباني، نراهبري هواپيمرا، تعميرر ه نگهرداري هواپيما(، مهندسي تعمير ه نگهداري )هيي

هواپيمايي، تعمير ه نگهداري هواپيما، مخابرات هواپيما، مراقب  پرهاز، فناهري  كوپتر ه مراقب  پرهاز(، عيوم نظامي، الكترهنيكهواپيما، خيباني هيي
 باشد.)گرايش مخابرات امش(، مهندسي فناهري ماهواره ه مهندسي كامپيوتر )گرايش رايانش امش( ممنوع مي ITاطالعات 

 مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
هاي بايس  هاجد شرايط ه ضوابط اعالم شده در دفترچهباشند، منحصراً ميهاي سراسري ميكه متقاضي شرك  در آزمو  هر يك از اتباع غيرايراني
هاي ذيربط باشند ه در زما  انتخاب رشته، محل تحصيل خود را با توجه به شرايط ه ضوابط مربوط انتخاب نمايند. شايا  راهنماي هر يك از آزمو 

برديهي اسر  در ررورت پرذيرش ه اعرالم قبرولي داهطيبرا  باشند؛ يراني مقيم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نميذكر اس  اتباع غيرا
هاي گرديده ه امكا  بررسي جه  رشته لغوها ه مؤسسات آموزش عالي آ  مناطق، ها ه مناطق ممنوعه، پذيرش آنا  در دانشگاهغيرايراني در رشته

 آيد.نام آنا  ممانع  بعمل ميباشد ه از ثب وا  مقدهر نميمناطق مجاز به هيچ عن
 

 جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني

 مناطق ممنوعه استان نام استان
 باشد.ممنوع مي از شهرستان تبريز(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  آذربايجان شرقي
 باشد.اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي سايرو  از شهرستان اروميه(به غير )افغاني در سطح استان اقامت اتباع  آذربايجان غربي

 باشد.وع ميشهر و نمين ممنسوار، گرمي، مشكينآباد، بيلههاي پارسو اقامت اتباع عراقي در شهرستان از شهرستان اردبيل(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  اردبيل

شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از هاي نطنز، فريدن، فريدوناقامت اتباع افغاني در شهرستان اصفهان
 باشد.مي ممنوعشهرستان آران و بيدگل 

 .استاقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع  البرز
 باشد.هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع ميو اقامت ساير اتباع غيرايراني در شهرستان از شهرستان ايالم(به غير ) اقامت اتباع افغاني در سطح استان ايالم

 باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان بوشهر
 باشد.بالمانع مي شهرداري تهران براي اتباع افغاني( 13)به استثناء منطقه خجير در منطقه در كل استان  اقامت اتباع غيرايراني تهران

 باشد.ممنوع مي از شهرستان شهركرد(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  چهارمحال و بختياري

 خراسان جنوبي
باشد. اقامت اتباع افغاني در ندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع ميهاي مرزي نهبدر شهرستان غيرايرانياقامت كليه اتباع 

 باشد.ممنوع مي از شهرستان بيرجند(به غير ) استانهاي خوسف و بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح شهرستان
 باشد.بت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع ميهاي مرزي تراقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي
 باشد.ممنوع مي از شهرستان بجنورد(به غير )اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان  خراسان شمالي

هاي آبادان، خرمشهر و ي در شهرستانغيرايراند ساير اتباع و اقامت و تردهاي اهواز و گتوند( از شهرستانبه غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  خوزستان
 .استهاي آبادان و خرمشهر بالمانع دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانغيرايراني اقامت اتباع  تبصره:         باشد.آزادگان ممنوع ميدشت

 .استهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز باشد و صرفاً شهرستانممنوع مي از شهرستان زنجان(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  زنجان

ي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آمايش سراج و غيرايراناتباع و اقامت تردد  سمنان
 باشد.هاي شاهرود و دامغان ممنوع ميناقامت اتباع افغاني در شهرستا

سيستان و 
 بلوچستان

هاي هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخشي در شهرستانغيرايرانو اقامت و تردد اتباع  از شهرستان زاهدان(به غير )اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان 
 باشد.هاي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع ميمرزي شهرستان

 باشد.ريز ممنوع مينيخنج و هاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، اقامت اتباع افغاني در شهرستان فارس
 باشد.، ممنوع مي(از شهرستان قزوينبه غير ) استاناقامت اتباع افغاني در كل  قزوين

 .تاساقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع  قم

هاي بانه و مريوان ي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستانغيرايرانو اقامت كليه اتباع  از شهرستان سنندج(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  كردستان
 باشد.و همچنين شهرهاي مرزي استان )به استثناي مهمانشهرها( ممنوع مي

 كرمان
گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين اقامت اي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعههاقامت اتباع افغاني در شهرستان

 باشد. ممنوع مي از شهرستان كرمان(به غير )اتباع عراقي در سطح استان 
 باشد.در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي غيرايرانييه اتباع و كل از شهرستان كرمانشاه(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  كرمانشاه
 باشد.ممنوع مي از شهرستان ياسوج(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و بويراحمدكهگيلويه 
 باشد.ممنوع مي (هاي گرگان و گنبداز شهرستانبه غير )اقامت اتباع افغاني در كل استان  گلستان

 باشد.ممنوع مي از شهرستان رشت(به غير )باع افغاني در سطح استان اقامت ات گيالن
 باشد.ممنوع مي آباد(از شهرستان خرمبه غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  لرستان

 باشد.ممنوع مي از شهرستان ساري(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  مازندران
 باشد.ممنوع مي خندابهاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و اقامت اتباع افغاني در شهرستان مركزي

جاسك ممنوع  آباد، قشم، ابوموسي وهاي كيش، حاجيو اقامت اتباع عراقي در شهرستان از شهرستان بندرعباس(به غير )اقامت اتباع افغاني در كل استان  هرمزگان
 باشد.مي

 باشد.ممنوع مي از شهرستان همدان(به غير )اقامت اتباع افغاني در سطح استان  همدان
 باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان يزد

 


