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 باسمه تعالی

 سازمان سنجش آموزش کشور  1398 متمرکز سالنیمه فرم مخصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری

 «سهمیه مربی»در دانشگاه معارف اسالمی با استفاده از 

 .............................................از : 

 به : دانشگاه معارف اسالمی قم
 

سرازمان   1398سرال  متمرکرز  نیمره های مصاحبه آزمون دکترری  و اطالعیه 2و  1بر اساس شرایط مندرج در دفترچه های 
  شررودوسرری ه گررواهی مرری  برردیجو قرروانیج ررراری وزارو ع ررومق ت ویورراو و فنرراوری     سررنجش آمرروزش کشررور   

صرادره از   ....................................با شماره م ی ............. ........................... فرزند .....................................آقای/خانم  ............
ترا کنرون بره عنروان عیرو هیمر  ع مری رسرمی         ....... ....از تراری  ................  ............................ متولد سال .....................

باشرد  در ایج دانشگاه که وابسته به وزارو ع ومق ت ویواو و فنراوری مری  معارف اسالمی  هایگروهقطعی/رسمی آزمایشی 
در رشررته/گرایش  1398سررال  و بررا توررره برره قبررولی نررامبرده در موطرر  دکتررری     اشررتلال برره کررار داشررته اسرر    

 ینه ت صیل ایشان مطابق برا قروانیج  پرداخ  هز «سهمیه مربی».... آن دانشگاه با استفاده از ..............................................
عوراد قررارداد مربوطره    و دستورالعمل و تعرفه مصوب دانشگاه معارف اسالمی و برا ان  ق ت ویواو و فناوریراری وزارو ع وم

 دارد.در موط  دکتری اعالم می نامبردهشود و نیز موافو  خود را با ت صیل توبل می
 

 

 :باشدپیوس  میاصل/کپی برابر اصل مدارک زیر به* 
........... ممهور توسط هیم  ................... مورخ .......................نامبرده به شماره ........ اولیج حکم استخدام رسمی آزمایشی .1

 دانشگاه/موسسه آموزش عالی توسط وزارو ع ومق ت ویواو و فناوری.ممیزه مرکزی یا هیم  ممیزه منصوب در ایج 
 . ................................ مورخ ............ آخریج حکم استخدامی نامبرده به شماره ......................2
........................ صرادره توسرط هیمر  مرکرزی     .......... مورخ .......... تأیید صالحی  عمومی نامبرده به شماره ...................3

 گزینش استاد وزارو ع ومق ت ویواو و فناوری.
 

                                           تاری  صدور ایج گواهی:
 نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی:   

 

 نام و نام خانوادگی و مهر و امیاء              نام و نام خانوادگی و مهر و امیاء                                 
 معاون اداری و مالی دانشگاه            معاون آموزشی دانشگاه                                                   

 

............................................................................................................................................................................ 

 * تذکر :

هاا، مسسااا     دانشاااه  يمعاار  اسا م   یهاا گروه طابق ضوابط مربوط، منحصراً مربيان آموزشي رسمي )آزمایشي یا قطعي(م

در آزماون ورودی دوره دکتاری   « مرباي »از سامميه  وری، مجاز به استفاده اآموزش عالي واباته به وزار  علوم، تحقيقا  و فن

ت علماي ييمااني، قاراردادی،    ئا مررساان و اعاااه هي  باشانر    ماي  يمعاار  اسا م   يرشاته مررسا   ۱۳۹8متمرکز ساا    نيمه

 يواباته به وزار  بمراشت و دانشااه آزاد اس م یدانشااه ها يعلم تئيه یاعاا نيدستياران آموزشي و همچن یس،الترر حق

 آزمون، اجازه استفاده از این سمميه را نرارنر. نیدر ا


