
 باسمه تعالي

مربيان آموزش رسمي  و( با اخذ شهريه )  نوبت دوم و ساير دوره ها ، روزانه (    Ph.D) نيمه متمركز دكتراي تخصصي اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون 

اس دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش بر اس دانشگاه تهران 3131سال تحقيقات و فناوري ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم 

 آموزش كشور
 

دانشگاه تهرران   49-49سال تحصيلي دكتراي تخصصي نيمه متمركز ضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون 

، مدارك مورد نياز ، زمان و محل تحويل مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب  ، توجه پذيرفته شدگان محترم را به نكات ضروري در مورد نحوه ثبت نام الكترونيكي

 : مي نمايد 

 .ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگان الزامي است  -1

راهنمرايي هراي مزم برراي    . مراجعره و وارد سرامانه شروند     http://ems.ut.ac.ir  : پذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبرت نرام الكترونيكري بره آدر      -2

 . مذكور وجود دارد  نشانيچگونگي ثبت نام در 

ثبت  اتا    ) و زمان ارايه مدارك تحصريلي   8/6/1949و  5/6/1949،  9/6/1949مورخ سه شنبه ، چهارشنبه و شنبه هاي بازه زماني ثبت نام الكترونيكي روز -9

 . مي باشد 1949/ 4/6و  8/6/1949مورخ  يكشنبه و شنبه روزهاي  (حضوري 

 . در سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه بارگذاري شود ( زير آمده است  كه فهرست آن در)در ثبت نام الكترونيكي مزم است تصوير تمامي مدارك ضروري  -9

برر اسرا  برنامره زمران بنردي شرده       ،  و ثبت نام حضوري ارائه اصل مداركبراي م است مز پررداز  و شهريه( نوبت دوم ) دوره هاي روزانه و شبانهپذيرفته شدگان  -5

 (  نشاني واحدها -الفجدول شماره ) . مراجعه نمايند ي مذكور به محل ثبت نام و در تاريخ ها قبوليموسسه محل / مركز / دانشكده  /پرديس 

/ ، مزم است قبل از ثبت نام الكترونيكي ، جهت دريافت نامه براي ترخيص از خردمت ، بره پررديس     پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند -6

محرل  بديهي است ثبت نام اين قبيل پذيرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخيص خدمت از مرديريت وظيفره عمرومي    . مركز محل قبولي خود مراجعه نمايند / دانشكده 

 . مي باشد اعزام 

 . ه شدگان داراي برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه ، موظف به بارگذاري تصوير اسكن شده برگ در سامانه ثبت نام الكترونيكي مي باشند پذيرفت -7

http://ems.ut.ac.ir/
http://ems.ut.ac.ir/


قر   علميه شوراي مديريت حوزه هاي  مركز مديريت حوزه هاي علميه مورد تاييد( فوق ليسانس ) دارنده مدرك كارشناسي ارشد  هبلط يتحصيلاستفاده از معافيت  -8

سرازمان  شرركت در آزمرون   راهنمراي   شماره يك دفترچه مندرج در) مقررات وظيفه عمومي  31بر اسا  كد )  يا اصفهان علميه خراسانهاي حوزه مركز مديريت يا 

 . منوط به ارائه موافقت نامه از مراكز فوق مي باشد ( سنجش آموزش كشور 

هسرتند  ( وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )  عي و رسمي آزمايشي دااشگاه ها و موسسات آموزش عاليمربي قطكه  اخذ مدارك از پذيرفته شدگاني -4

  .مراجعه نمايندبه اداره آموزش محل تحصيل  قرارداد  فرم بنابراين مزم است ايشان براي دريافت. تابع مقررات ويژه مربوط و اقدام براي انعقاد قرارداد مي باشد 

را بابت هزينه صدور كارت دانشرجويي از طريرق درگراه پرداخرت الكترونيكري واريرز       ( ريال  سيصد هزار) ريال  111111امي پذيرفته شدگان موظفند مبلغ تم -11

 .نمايند 

 :ايند پرداخت نمپذيرفته شدگان دوره هاي شبانه ومربيان رسمي مزم است شهريه خود را به شرح زير و از طريق درگاه الكترونيكي  -11

موظف هستند شهريه خرود را كره    فني و مهندسي ، علو  پايه ، كشاورزي و منابع طبيعي ، دامپزشكي و هنر : كليه پذيرفته شدگان دوره شبانه در رشته هاي –الف 

شص  هشت  ميليتون و هصتصتد و    : ن هش  قسط و در هر ايمسال به ميزاتعيين شده است ، در ريال  ( 111/111/551/-) ريال ميليون  پااصد و پنجاهبه مبلغ 

 . پرداخت نمايند  ريال(  111/751/68/-) ريال  هزار پنجاه

 111/111/951/-)  ون يت ميل چهارصد و پنجاهموظف هستند شهريه خود را مبلغ  علو  ااسااي و تربي  بداي : هاي كليه پذيرفته شدگان دوره شبانه در رشته –ب 

 . پرداخت نمايند  ريال(  111/251/56/-)ريال  هزار دويس  و پنجاهميليون و پنجاه و شش : قسط و درهر ايمسال به ميزان هش  را در تعيين شده است ريال  (

 فني و مهندسي ، علو  پايه ، كشاورزي و منابع طبيعي ، دامپزشكي و هنتر : در رشته هاي  (در صورت بورسيه بودن )  كليه پذيرفته شدگان دوره مربيان رسمي – ج

: هش  قسط و در هر ايمسال بته ميتزان   ريال تعيين شده است ، در  ( 111/111/661/-) ششصد و شص  ميليون ريال وظف هستند شهريه خود را كه به مبلغ م

 . پرداخت نمايند  ريال( 111/511/82/-) هشتاد و دو ميليون و پااصد هزار ريال 

پااصتد و  موظف هسرتند شرهريه خرود را مبلرغ      علو  ااسااي و تربي  بداي: در رشته هاي ( بورسيه بودن  در صورت) كليه پذيرفته شدگان دوره مربيان رسمي  – د

-)شصت  و هصت  ميليتون و پااصتد هتزار ريتال       : هش  قسط و درهتر ايمستال بته ميتزان     ريال تعيين شده است را در  ( 111/111/591/-) چهل ميليون  

 . پرداخت نمايند  ريال(  111/511/67/

 



طبرق جردول ليرل شرهريه     موظرف هسرتند   ( ار   –كريش   –البرز ) شهريه پرداز پرديس هاي اقماري و بين الملل دانشگاه  –كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه  – هر

 .خود را از طريق درگاه واريز نمايند  31-39نيمسال اول سال تحصيلي 

 

به ريال ) (علي الحساب) 42-1شهريه  (به ريال )  كل شهريه پرديس رشته

) 

 علو  ااسااي گروه 

  رفتاري –علو  اجتماعي گروه 

 كيش_ 

  ارس_ 
 البرز_ 

-/111/111/591 

-/111/111/591 

-/111/111/591 

-/111/511/67 

-/111/511/67 

-/111/511/67 

 كيش _   ساير گروه ها 

 ارس_ 

 البرز_ 

-/111/111/661 

-/111/111/661 

-/111/111/672 

-/111/511/82 

-/111/511/82 

-/111/111/89 

 

   

بايد به طور علي الحساب تا انعقاد قرارداد از سوي سازمان تامين كننده مالي اقدام بره پرداخرت شرهريه نماينرد و بلفاصرله پرس از        مربيان رسمي ايز در تر  اول  -د

 .مسترد خواهد شد با رعايت مقررات مربوط انعقاد قرارداد شهريه پرداختي

 :مدرك زبان در خصوص _ 12

 .الزامي است  ايشان ، ارائه مدرك زبان توسطپذيرفته شدگان پس از ثبت نام و تشكيل پرونده  ،بر اسا  مقررات دانشگاه تهران                                          

 تكميل فر  ها: ب 

 ( فته شده امضاء و در روز ثبت نام حضوري ارايه شود پس از چاپ در سيست  بايد توسط خود پذير) پذيرفته شده  برگ مشخصات فردي -1

 (پس از چاپ در سيست  بايد توسط خود پذيرفته شده امضاء و در روز ثبت نام حضوري ارايه شود ) تعهدنامه آموزش رايگان  براي دوره روزانه : فرم الف   -2



پس از چاپ در سيسرت  بايرد توسرط خرود پذيرفتره شرده امضراء و در روز ثبرت نرام          )  (ره هاكليه دو)فرم تعهد نامه  براي پذيرفته شدگان شهريه پرداز : فر  ب -9

 (حضوري ارايه شود 

 (پس از چاپ در سيست  بايد توسط خود پذيرفته شده امضاء و در روز ثبت نام حضوري ارايه شود )  مرامنامه ااضباطي دااشجويان دااشگاه  -9

 

 : تذكرات مهم * 

تحصيل همزمان داشته است ازتحصيل محرروم خواهرد شرد و حرق      مي باشد و هر زمان مشخص شود دانشجو ، ممنوعدر كليه مقاطع تحصيلي تحصيل همزمان  – 3

 . هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد

بره محرل   مؤسسه اعرلم خواهرد شرد    / كز مر/ دانشكده / كه در سايت پرديس طبق جدول زمان بندي ثبت نام مزم است براي ارائه اصل مدارك ، پذيرفته شدگان  -2

برگ مشخصرات   )چاپ در ضمن هنگام مراجعه به محل ثبت نام مزم است علوه بر مدارك مورد نياز براي ثبت نام، از فرم هاي مربوط . نمايند تحصيل خود مراجعه 

و بره  (  بررگ يرك  گ،فرم تعهد نامه براي پذيرفته شردگان شرهريه پررداز    بريك  برگ،كاربرگ تعهدنامه آموزش رايگان يك برگ ،كاربرگ مرامنامه انضباطي يك تعداد 

 .كارشناسان حاضر در محل ثبت نام ارائه نمايند

، در صورت نقص مدارك و يرا اسركن مردارك ميرمربروط     . است  الزاميبارگذاري تصوير اسكن شده تمامي مدارك خواسته شده با توجه به شرايط پذيرفته شده  -1

  لغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررووي ثبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام  

 . مي گردد

 . مزبور مي باشد  33تعيين شده در بند  شهريهتاييد نهايي انتخاب واحد پذيرفته شده دوره شبانه و مربيان رسمي فوق الذكر منوط به واريز  -9

الزامري   ( ب ) نتدرج در جتدول  در براامه پايش سالم  طبق براامه زماابندي مطبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري حضور تمامي پذيرفته شدگان  – 5

 .است 

در صورت مغرايرت تراريخ فرار     (  سازمان سنجش آموزش كشور 3دفترچه شماره )  3131وطلبان آزمون دكتري تخصصي سال شرايط اختصاصي داطبق بند دال -6

ل پذيرفته شده با اطلعات پرتال مغايرت داشته باشرد ثبرت   در صمن چنانچه معد .قبولي پذيرفته شده لغو مي گردد ( 13/6/3131پس از   فار  التحصيل )  التحصيلي

  .آموزش  خواهد بودنام موقت انجام مي شود ادامه تحصيل و تاييد پذيرش نهايي منوط به اظهار نطر سازمان سنجش 



 : ها از سراعت  صبح رديس ها و دانشكده هاي مربوطبا پ نام الكترونيكي ليل در ايام ثبت اوع سئواالت مربوط به شرحتوانند با توجه به  پذيرفته شدگان محترم مي - 7

 : تما  بگيرند(  ج ) هاي تلفن مندرج در جدول با شماره 35311تا  31311 :ها از ساعت و بعدازظهر 33311الي  0311

  .فني در سيستم صرفاً براي اشكاالت نام الكترونيكي  در خصوص ثبت .1

 مركز محل قبولي/مؤسسه/دانشكده/با پرديس... مدارك تحصيلي، تشكيل پرونده ودر خصوص برنامه انتخاب واحد، زمان تحويل  .2


