اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی دکتری سال 1401مطابق راهنمای ثبت
نام اینترنتی
تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی دکتری سال 1401مطابق راهنمای ثبت نام اینترنتی همراه این اطالعیه
در روزهای  1تا  2شهریور 1401انجام خواهد شد.
زمان شروع کالسها 26-۰6-1401می باشد.
مدارک الزم برای ثبتنام
- ۱اصل و یک نسخه تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسیارشد مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا
شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد قید شده باشد.
تبصره -۱پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا
موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مذکور را با محتوی فرم ذیل این اطالعیه تکمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل ،در زمان ثبتنام به موسسه محل
قبولی ارائه نمایند.
تبصره -۲آندسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسیارشد بودهاند و میبایست تا تاریخ ۳1-
06-1401فارغالتحصیل شوند ،به عبارت دیگر دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد ،الزم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس ()۰
تا ( )۲۰تا تاریخ  ۳۰-۱۱-۱400و یا حداکثر تا تاریخ  ۳1-06-1401توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسیارشد در فرم
مخصوص مندرج در صفحه  73دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون یا فرم مندرج در صفحه  151دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای
تحصیلی درج و پس از تأیید مسئول ذیربط به هنگام ثبتنام ارائه گردد.
تبصره  :۳دارندگان مدارک تحصیلی معادل میبایست حائز شرایط «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع باالتر»
مصوبه جلسه  ۸۴۵شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره  ۲/۷۷۶۳۳مورخ  ۲۸-۰۵-۱۳۹۲توسط معاونت
آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده ،باشند .بدیهی است آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابالغ
مصوبه جلسه شماره  ۴۳۲مورخ  ۰۳-۰۹-۱۳۷۷شورای عالی انقالب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دورههای معادل) در دورههای معادل پذیرفته شدهاند،
در شمول این مصوبه قرار میگیرند.
تبصره  :۴براساس مصوبه جلسه  ۷۷۱مورخ  ۲۶-۰۸-۱۳۹۴شورای عالی انقالب فرهنگی ،کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای
 ۱۳۷۷تا  ۱۳۸۱به دورههای مذکور راه یافتهاند ،حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره  ۲/۷۷۶۳۳مورخ  ۲۸-۰۵-۱۳۹۴برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی
باالتر برخوردار میشوند.
- ۲اصل و دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
- ۳شش قطعه عکس تمام رخ  ۳×۴تهیه شده در سال جاری.
- ۴ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه  19و  20دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در
آزمون ورودی دوره دکتری » «Ph.Dنیمهمتمرکز) سال 1401مشخص کند (برای برادرا.

- ۵پذیرفته شدگانی که در مقابل سهمیه قبولی آنها عنوان “رزمنده” درج شده و ارگان آنها وزارت جهاد کشاورزی است ،الزم است معرفی نامه رسمی از وزارت
جهاد کشاورزی با مهر و امضاء مدیر کل امور اداری را ارائه نمایند .معرفینامههای مذکور الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال اول سال
تحصیلی  ۱۴۰2-1401از طریق ارگان ذیربط برای هر یک از پذیرفته شدگان مذکور به آن مؤسسه آموزش عالی تحویل گردد ،در غیر اینصورت برای نیمسال
اول سال تحصیلی آینده از آنان ثبتنام به عمل نمیآید.
 – ۶پذیرفتهشدگانی که در مقابل سهمیه قبولی آنه ا عنوان ” رزمنده” درج شده و ارگان آنها سازمان بسیج مستضعفین میباشد ،ملزم هستند پس از ثبتنام در
دانشگاه مربوط ،با همراه داشتن اصل گواهی حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاریخ جدید (سال جاری) و نامه تأییدیه تحصیلی معاونت آموزشی
دانشگاه مربوط (با قید سال قبولی ،مقطع و رشته تحصیلی) به معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین واقع در تهران ،بزرگراه بسیج مستضعفین،
روبروی اتوبان شهید محالتی (آهنگ) مراجعه و فرم تأییدیه نهایی سهمیه خود را دریافت نمایند.
- ۷داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) پذیرفته شدهاند ،در زمان ثبتنام ،ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نمیباشند و
مالک عمل برای ثبتنام ،همان عنوان درج شده در لیستهای ارسالی به موسسات میباشد.
- ۸ارائه معرفی نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان “رسمی -قطعی” و یا “رسمی -آزمایشی” وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری .این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که پذیرش
دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت میپذیرد ،میباشد.
د -تذکرات مهم
 - ۱حضور شخص پذیرفته شده پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی جهت احراز هویت و انجام امور مالی الزامی و ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعالم شده توسط
هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت میپذیرد و عدم مراجعه پذیرفتهشدگان در تاریخ یا تاریخهای تعیین شده برای ثبتنام به منزله
انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
- ۲به پذیرفتهشدگان تأکید میشود که قبل از مراجعه در تاریخهای تعیین شده جهت ثبتنام ،اطالعات تکمیلی را در پایگاه اطالعرسانی دانشگاه یا موسسه
آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.
- ۳در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصیل ،چنانچه مشخص گردد داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمیباشد ،قبولی
وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

