
 نكات بسيار مهم براي اخذ مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان

 3131سال  ( نيمه متمركز)  « Ph.D» دكتري آزمون ورودي دوره 

 
و تصويدل  را ارايده دددد   مددار  تصصدي     پذيرفته شده شخصاً بايد  با توجه به دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور -1

ثبدت ندام و    تطبيق مشخصات سج   با اطالعات مندرج در فهرست اسام  پس از  كارت دانشجوي  صرفاً به شخص پذيرفته شده

 .بايد انجام پذيرد

 .ً گزارش شود  محرمانهبه صورت ً 31/7/3131روز چهارشنبه مورخ حداكثر تا  گان مطابقت داده شده و نتيجهعكس پذيرفته شد -2

. ر دنگام مراجعه جهت تصويدل مددار  باديار ردرور  اسدت      بررس  و تطبيق تاريخ فارغ التصصي   در يك از پذيرفته شدگان د  -3

بر اساس دستورالعمل ثبت نام سازمان سدنجش   مغايرت داردتاريخ فارغ التصصي   آنان با اطالعات سازمان سنجش  برا  افراد  كه

   . آموزش كشور اقدام به عمل آيد 

آزمون مذكور پذيرفته شدگان  كده   .....دفترچه شماره  ..... درج در دستورالعمل فوق و در صفصهبر اساس مقررات وظيفه عموم  من -4

بده  (  4فدرم  ) در حال حارر مشغول خدمت نظام وظيفه داتند پس از تكميل فرم درخواست توسط ايشان ، با تهيده نامده مربدو     

 .عنوان يگان اعزام كننده فرد نابت به ترخيص آنان از خدمت نظام وظيفه اقدام الزم به عمل آورند

حضدور   الكترونيكد   و ررور  است قبل يا دنگام ثبت نام الزم ،  ه منظور آماده شدن پرونده الكترونيك  كامل قابل بهره بردار ب -5

با اصل مدار  ارايه شده ددر پذيرفتده شدده توسدط كارشدناس      بر اين اساس تطبيق نهاي   .داده شود  تطبيق پذيرفته شدگان مدار 

در صورت مشادده درگونه نواقص نابت بده  . انجام گردددر اسرع وقت طبق برنامه تعيين شده  بايدمصترم ومدير خدمات آموزش  

 .رفع آنها در اسرع وقت اقدام نمايند

مجاز به ادامه تصصيل نم  باشند و بايد از ادامه تصصيل آندان ج دوگير  بده عمدل     ، باشد دارا  اشكال دانشجويان  كه پرونده آنان  -6

 .به اين اداره كل اعالم گرددبا ذكر رشته و شماره دانشجوي  صورت مكتوب آورده و اسام  آنان به 

بدرا    مربيدان  - نوبدت دوم دوره و البدرز   –كديش   –ارس : بين الم دل   شهريه پرداز پرديس دا  –دوره روزانه شهريه دانشجويان  -7

بدديه  اسدت ديوگونده    . از طريق درگداه الكترونيكد  بايدد واريدز شدود      نيماال دا  بعد  و  31-34نيماال اول سال تصصي   

موساه مربو  قابدل  / مركز / دانشكده / شهريه از جانب دانشجو يا نامه از طرف پرديس ... درخواست تقايط ، تخفيف ، معافيت و 

  .قبول نم  باشد و عيناً اعاده م  گردد

مدورخ   322/پ/247143و شدماره   8/1/3131مدورخ   331477/323ره شدما ددا   برا  ك يه دانشجويان بدر اسداس بخشدنامه     -8

نابت به درخواست تاييديه تصصي   مقطع قب   از دانشگاه مصل تصصيل مربو  به طور ماتقيم اقدام فور  به عمدل   7/31/3132

 .در سياتم سامانه دانشگاه الزام  است، منطبق با مقررات معتبر و ثبت شماره و تاريخ تاييديه . آيد

جمع آور  و ( منامه انضباط  دانشجو امر) شده شورا  انضباط  دانشجويان دانشگاه ء ترتيب  اتخاذ شود تا فرم دا  تكميل و امضا -9

 .ن آن در پرونده دانشجو جداً خودداري گردد از قرارداد. به طور يك جا در اسرع وقت به شورا  مذكور ارسال گردد

 3131/ 7 /3 روز چهارشدنبه  31عيين شده الزام  است در اين رابطه اسام  افدراد  كده تدا    مراجعه پذيرفته شدگان در زمان دا  ت -11

تهيده و بده   ( به دليل عدم مراجعده  )  آنان جهت صدور حكم انصراف از تصصيلمراجعه نكرده اند با ذكر رشته و شماره دانشجوي  

 .اين اداره كل ارسال شود

ه اند ، در دنگام ثبدت ندام الكترونيكد  آن را بايدد اسدكن نمايندد و در روز ثبدت ندام         افراد  كه اصل دانشنامه خود را دريافت كرد -11

 . آن را تصويل ددند ( دارا  مهر )  كپي برابر اصل شدهحضور  



 

 . سازمان سنجش ارايه مدر  زبان معتبر الزام  است  2دفترچه شماره ( 1صفصه ) ماده دو  2طبق تبصره  -12

بدا اخدذ گدواد      31-34برا  اخذ معافيت تصصدي   بالفاصد ه در نيمادال اول سدال تصصدي         افراد ذكور مشمول موظف داتند -13

 . مراجعه كنند  31+ تصصي   از مصل تصصيل به پ يس 

بده ايدن    7/3131/ 31چهارشنبه مورخ  بر اين اساس الزم است اطالعات اين گونه افراد در فرم تعيين شده ثبت و حداكثر تا تاريخ -14

 . ردد اداره كل ارسال گ

 

 

 اره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران اد


