مدارك ﻻزم براي ثبتنام حضوري پذيرفته شدگان مقطع دكتري سال  ١٣٩٧دانشگاه گيﻼن
از كليه پذيرفته شدگان خواهشمند است قبل از مراجعه حضوري ،مجددا به سامانه ثبت نام مراجعه نموده و از تاييد اطﻼعات

دانشجويي اطمينان حاصل نموده و درصورت دارا بودن نقص ،نسبت به اصﻼح آن اقدام و صرفا در زمان تعيين شده براي ثبت نام

حضوري مراجعه فرمايند.

-١پرينت اطﻼعات ثبت نامي و تعهد نامه ي تكميل شده در سامانه ثبت نام اينترنتي كه به امضا و اثر انگشت داوطلب رسيده است.
 -٢اصل مدرك كارشناسي و اصل مدرك كارشناسيارشد مورد تاييد وزارت علوم  ،تحقيقات و فنـآوري يـا وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشكي و يا شوراي عالي انقﻼب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي و معدل دوره كارشناسيارشد قيد شده باشد و كپي آنها

تبصره -پذيرفتهشدگاني كه به دﻻيل قانوني قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسيارشد نميباشند ،ﻻزم است كه اصل گواهي تاييد شده توسط

دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذكور را با محتواي فرم جايگزين مدرك ارائه نماينـد .فارغ التحصـيﻼن قبـل از تـاريخ
 ١٣٩٧/٠١/٠١مي بايست مدرك فارغ التحصيلي خود را ارائه نمايند.

 -٣اصل شناسنامه و كارت ملي و يك سري فتوكپي از تمام صفحات آنها.
 -٤چهار قطعه عكس تمام رخ  ٣×٤تهيه شده در سال جاري.

 -٥براي پذيرفته شدگان مرد تصوير مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه بـه بنـد »مقـررات وظيفـه عمـومي« منـدرج در دفترچـه
راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري » «Ph.Dنيمهمتمركز سال  ١٣٩٧مشخص كند و در زمان ثبت نام اينترنتـي آن را
در سامانه قرار داده است) .فارغ التحصيﻼن سال آخر مي بايست اصل نامه ابطال معافيت تحصيلي مقطع قبلي را ارائه نمايند(.
 -٦ارائه معرفينامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان رسـمي قطعـي و يـا رسـمي آزمايشـي وزارت علـوم،
تحقيقات و فنّآوري.

 -٧ﻻزم است دانشجويان پس از دريافت شماره دانشجويي مجددا به سامانه امور آموزشي دانشگاه به آدرس  erp.guilan.ac.irمراجعه
نموده و از گزينه مكاتبات اداري/فرم هاي درخواست  /اخذ تاييديه مدرك پايه ،اطﻼعات مربوطه را مطابق راهنماي سامانه تكميل و

نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.
-

الصاق فايل اسكن شده مدرك تحصيلي مقطع مورد نظر ،به درخواست تاييديه الزامي است.

-

پذيرفته شدگان مقطع دكتري كه مدرك كارشناسي ارشد آنان ناپيوسته است ﻻزم است فرم هاي يادشده را براي مقاطع
كارشناسي ارشد و كارشناسي به طور جداگانه تكميل و ارسال نمايند.

توضيحات:

 مدارك زير مربوط به پذيرفته شدگان ﻻزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد نيمسال دوم تحصيل جاري واصل يا توسط پذيرفته شدگانارائه شود .در غير اين صورت از ثبت نام آنان جلوگيري خواهد شد.
 -(١ريز نمرات و تاييديه تحصيلي دوره كارشناسي ارشد

 -(٢ريزنمرات و تاييديه تحصيلي دوره كارشناسي )مربوط به پذيرفته شدگاني كه مقطع كارشناسي ارشد آنان ناپيوسته است(.

