












 
 
 
 

 آخر که سال (دانشجویان ارشدکارشناسی آخر دوره ترم دانشجویان از تحصیل تعهد فراغت فرم
» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزموندر شوند) پذیرفتهمی التحصیلفارغ 30/7/1399 تاریخ تا

 1399 سال متمرکزنیمه
 
 
 

 ریاست محترم 
 

 

 :از صادره         : شناسنامه شماره به   : متولد سال    : اینجانب
دوره  ورودي آزمون                         : در رشته پذیرفته   فرزند:

 و حداکثر تا تاریخ امآخر بوده سال دانشجوي دارد کهمی اعالم وسیله، بدین1399 سال متمرکزنیمه» Ph.D«دکتري 
یید أمورد ت کهخود را  از تحصیل فراغت گواهی که نمایمشد و تعهد می خواهم التحصیلفارغ بطور کامل 30/7/1399

باشد را شوراي عالی انقالب فرهنگی، یا وزارت علوم، تحقیقات وفناوري و یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می
 عالی آموزش موسسه این آموزش کل اداره اخذ و به التحصیلیفارغمحل عالی آموزش از موسسه 30/10/1399حداکثر تا 

 . مو رسید اخذ نمای تحویل
 
 
 

 ،که مورد تایید شوراي عالی انقالب فرهنگیخود را  از تحصیل فراغت گواهی  30/10/99 تا تاریخ چنانچه است بدیهی      
 شدن التحصیلبر فارغ مبنی( ،درمان وآموزش پزشکی می باشد ،فناوري و یا وزارت بهداشت تحقیقات و ،یا وزارت علوم

 تحویل عالی آموزش موسسه این آموزش کل اداره به را )برگ در این شده درج و معدل واحدها و تعداد کل 30/7/99تا 
 .ندارم اعتراضی هیچگونهگردد و حق تلقی »یکن لم کان« اینجانب  ، قبولیننمایم

 
 

 : داوطلب خانوادگی و نام نام

 : تکمیل تاریخ

 :امضاء محل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 الففرم 

 دانشگاه
 عالی آموزش موسسه



 
 
 
 
 

 »کشور عالیآموزشدردانشگاههاوموسساترایگانآموزشازمزایايمنديبهرهبرايتقاضانامهبرگ«
 متمرکز)(نیمه» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزموندر  دوره روزانه شدگان پذیرفته براي

 1391سال 
 
 
 

 ریاست محترم 
 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اینجانب         
 : در رشته شده پذیرفته   فرزند:   :از صادره
 از الیحه کامل با اطالع که 1391 سال متمرکز)(نیمه» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزمون
 ایرانی و جوانان اطفال تحصیل و امکانات وسائل تامین قانون و هشت مواد هفت اصالح قانونی

و  است رسیده تصویببه ایران اسالمی جمهوري انقالب شوراي 12/3/59 مورخ در جلسه که
 آموزش از مزایاي دکتري دوره تحصیل در طول مند هستمعالقه خود، و وظایف تکالیف قبول

 از تحصیالت استفاده مدت برابر که نمایمو تعهد می نموده مذکور استفاده قانون طبق رایگان
 . نمایم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقیقاتعلوم وزارت که ايدر هر موسسه رایگان
  .نمایندثبت مقررات را طبق نجانبای دستور فرمائید نام خواهشمند است         

 
 

 
 

 :امضاء دانشجو

 : تاریخ

 
 
 
 
 

 »کشور  عالی آموزش موسسات و دانشگاهها در رایگان آموزش مزایاي از منديبهره براي تقاضانامه برگ «
 

 1399سال  متمرکزنیمه »Ph.D«دوره دکتري  ورودي در آزمون دوره روزانه پذیرفتگان براي     
 
 
 

 ریاست محترم 
 

 
 

   :شناسنامه شماره به  : متولد سال    : اینجانب         
 : در رشته شده پذیرفته   فرزند:   :از صادره
 اصالح قانونی از الیحه کامل با اطالع که 1399 سال متمرکزنیمه» Ph.D«دوره دکتري  ورودي آزمون

 مورخ در جلسه که ایرانی و جوانان اطفال تحصیل و امکانات وسائل مینأت قانون و هشت مواد هفت
 و وظایف تکالیف و قبول است رسیده تصویببه ایران اسالمی جمهوري انقالب شوراي 12/3/59

مذکور  قانون طبق رایگان آموزش از مزایاي دکتري دوره تحصیل در طول ند هستممعالقه خود،
 که ايدر هر موسسه رایگان از تحصیالت استفاده مدت برابر که نمایمو تعهد می نموده استفاده

 . نمایم مقرر نمود، خدمت و فناوري ، تحقیقاتعلوم وزارت
  .نمایندثبت مقررات را طبق اینجانب دستور فرمائید نام تخواهشمند اس         

 
 

 
 

 :امضاء دانشجو

 : تاریخ

 فرم هـ

 دانشگاه
 عالی آموزش موسسه

 بفرم 



 با��ه �عا�ی

 فرم مغایرت عکس داوطلب با چهره عکس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولی

 1399متمرکز سال  نیمه »Ph.D«آزمون دکتري در  
 

 )بایست توسط شخص دانشجو تکمیل گردداین فرم می(
 

 خانوادگی:نام و نام 
 

 نام پدر:
 

 سال تولد:
 

 شماره شناسنامه:
 

 کد ملی:
 

 شماره داوطلبی:
 

 
 اظهارات داوطلب: 
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 ...................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

 
 

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

 اثر انگشت داوطلب: داوطلب:امضاي 
 
 
 
 
 
 

 
 این فرم الزم است پس از تکمیل و امضاي داوطلب، به همراه یک قطعه عکس با نامه رسمی به منظور بررسی به این سازمان ارسال گردد.

  
 



 باسمه تعالی
هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غیرایرانیرشته  

هاي تحصـیلی: هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی براي جمهوري اسالمی ایـران نمایـد و همچنـین رشـتهپذیرش اتباع غیرایرانی در رشته
ات بنیادي، مهندسی پالسما، مهندسی ایمنی (گرایش بازرسی فنی و حفاظـت اي، فیزیک مولکولی (پالسما)، فیزیک ذرفیزیک اتمی، فیزیک هسته

کوپتر و هواپیما)، مهندسی هوا فضا، مهندسی هوانوردي (خلبانی، نـاوبري هواپیمـا، تعمیـر و نگهـداري هواپیما)، مهندسی تعمیر و نگهداري (هلی
یک هواپیمایی، تعمیر و نگهداري هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت پرواز، فناوري کوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامی، الکترونهواپیما، خلبانی هلی

 باشد.(گرایش مخابرات امن)، مهندسی فناوري ماهواره و مهندسی کامپیوتر (گرایش رایانش امن) ممنوع می ITاطالعات 
 مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

هاي بایست واجد شرایط و ضوابط اعالم شده در دفترچهباشند، منحصراً میهاي سراسري مینی که متقاضی شرکت در آزمونهر یک از اتباع غیرایرا
هاي ذیربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصیل خود را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط انتخاب نمایند. شایان راهنماي هر یک از آزمون

بـدیهی اسـت در صـورت پـذیرش و اعـالم قبـولی داوطلبـان باشند؛ رایرانی مقیم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمیذکر است اتباع غی
تلقـی گردیـده و امکـان » کـان لـم یکـن«ها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق، ها و مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاهغیرایرانی در رشته
 آید.نام آنان ممانعت بعمل میباشد و از ثبتق مجاز به هیچ عنوان مقدور نمیهاي مناطبررسی جهت رشته

 

 جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غیرایرانی
 مناطق ممنوعه استان نام استان

 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان تبریز)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  آذربایجان شرقی
 باشد.اتباع غیرایرانی در شهرهاي مرزي استان ممنوع می سایرو  (بغیر از شهرستان ارومیه)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  یآذربایجان غرب

 باشد.و نمین ممنوع میشهر سوار، گرمی، مشکینآباد، بیلههاي پارسو اقامت اتباع عراقی در شهرستان (بغیر از شهرستان اردبیل)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  اردبیل
شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائین، گلپایگان، خوروبیابانک، اردستان و بخش ابوزید از هاي نطنز، فریدن، فریدوناقامت اتباع افغانی در شهرستان اصفهان

 باشد.می ممنوعشهرستان آران و بیدگل 
 .استمانع اقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بال البرز
 باشد.هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع میو اقامت سایر اتباع غیرایرانی در شهرستان (بغیر از شهرستان ایالم) اقامت اتباع افغانی در سطح استان ایالم

 باشد.هاي دیلم و گناوه ممنوع میاقامت اتباع افغانی در شهرستان بوشهر
 باشد.بالمانع می شهرداري تهران براي اتباع افغانی) 13(به استثناء منطقه خجیر در منطقه یرایرانی در کل استان اقامت اتباع غ تهران

 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان شهرکرد)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  چهارمحال و بختیاري

باشد. اقامت اتباع افغانی در زي نهبندان، سربیشه، درمیان، قائن، زیرکوه، فردوس، سرایان و طبس ممنوع میهاي مردر شهرستان غیرایرانیاقامت کلیه اتباع  خراسان جنوبی
 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان بیرجند) استانهاي خوسف و بیرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقی در سطح شهرستان

 باشد.ي تربت جام، قوچان، تایباد، خواف، سرخس، کالت نادري و درگز ممنوع میهاي مرزاقامت اتباع افغانی در شهرستان خراسان رضوي
 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان بجنورد)اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان  خراسان شمالی

هاي آبادان، خرمشهر و ی در شهرستانغیرایراند سایر اتباع و اقامت و تردهاي اهواز و گتوند) (بغیر از شهرستاناقامت اتباع افغانی در سطح استان  خوزستان
 .استهاي آبادان و خرمشهر بالمانع دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانغیرایرانی اقامت اتباع  تبصره:         باشد.آزادگان ممنوع میدشت

 .استهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز باشد و صرفاً شهرستانمنوع میم (بغیر از شهرستان زنجان)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  زنجان
ی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مرکز آمایش معراج یک و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و غیرایراناتباع و اقامت تردد  سمنان

 باشد.هاي شاهرود و دامغان ممنوع میاقامت اتباع افغانی در شهرستان
سیستان و 
 بلوچستان

هاي هاي زابل، هیرمند، زهک و نیز بخشی در شهرستانغیرایرانو اقامت و تردد اتباع  (بغیر از شهرستان زاهدان)اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان 
 د.باشهاي خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع میمرزي شهرستان

 باشد.ریز ممنوع مینیخنج و هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، اقامت اتباع افغانی در شهرستان فارس
 باشد.، ممنوع می)(بغیر از شهرستان قزوین استاناقامت اتباع افغانی در کل  قزوین

 .استاقامت اتباع غیرایرانی در کل استان بالمانع  قم

هاي بانه و مریوان و ی در بخش مرکزي شهرستان سقز و شهرستانغیرایرانو اقامت کلیه اتباع  (بغیر از شهرستان سنندج)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  دستانکر
 باشد.همچنین شهرهاي مرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع می

گنج، بم، فهرج، رودبار، فاریاب، نرماشیر، کهنوج، جیرفت، انار و ریگان و همچنین اقامت باد، بافت، منوجان، قلعههاي عنبرآاقامت اتباع افغانی در شهرستان کرمان
 باشد. ممنوع می (بغیر از شهرستان کرمان)اتباع عراقی در سطح استان 

 باشد.در شهرهاي مرزي استان ممنوع می ایرانیغیرو کلیه اتباع  (بغیر از شهرستان کرمانشاه)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  کرمانشاه
و  کهگیلویه
 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان یاسوج)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  بویراحمد

 باشد.ممنوع می )هاي گرگان و گنبدبغیر از شهرستان(اقامت اتباع افغانی در کل استان  گلستان
 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان رشت)ح استان اقامت اتباع افغانی در سط گیالن

 باشد.ممنوع می آباد)(بغیر از شهرستان خرماقامت اتباع افغانی در سطح استان  لرستان
 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان ساري)اقامت اتباع افغانی در سطح استان  مازندران

 باشد.ممنوع می خندابي آشتیان، تفرش، فراهان، فرمهین، خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان و هااقامت اتباع افغانی در شهرستان مرکزي

آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع هاي کیش، حاجیو اقامت اتباع عراقی در شهرستان (بغیر از شهرستان بندرعباس)اقامت اتباع افغانی در کل استان  هرمزگان
 باشد.می

 باشد.ممنوع می (بغیر از شهرستان همدان)اتباع افغانی در سطح استان اقامت  همدان
 باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع میاقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان یزد
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