
  :نامثبت براي الزم مدارك

 هايدوره معدل در آن كه فرهنگي و يا شوراي عالي انقالب پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت و فنآوري علوم، تحقيقات ارشد مورد تاييد وزارتو كارشناسي كارشناسي و يك نسخه تصوير مدارك اصل -1

 .باشد قيد شده ارشدو كارشناسي كارشناسي

محل اخذ مدرك مذكور را با  عالي آموزش توسط دانشگاه يا موسسه تاييد شده گواهي است اصل باشند، الزمليسانس( نميارشد )فوقكارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته :1تبصره

 .نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايندتأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبتمحتوي فرم ذيل اين اطالعيه تكميل و پس از 

 11/1/91بايست تا تاريخمي اند وارشد بودهدانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي (22/9/99لغايت 11/9/99نام زمان ثبت) نام براي شركت در آزموندر زمان ثبت كه شدگانيدسته از پذيرفتهآن :2تبصره

)و يا حداكثر تا  11/1/99( تا تاريخ 20( تا )0)معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس  اند، الزم استنام براي شركت در اين آزمون دانشجو بودهبه عبارت ديگر در زمان ثبت التحصيل شوند،فارغ

هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته 69نام و يا مندرج در صفحه دفترچه راهنماي ثبت 04ارشد در فرم مخصوص )مندرج در صفحه توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي (10/11/99تاريخ

 .نام ارائه گرددتحصيلي( درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت

دانش آموخته  81/9/1869اند و يا تا تاريخ را گذرانده 8ضال و طالب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح شوراي عالي انقالب فرهنگي ف 8/11/1830مورخ  893براساس مصوبه جلسه مورخ  :1تبصره 

لي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبوهاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بودهشوند براي يكي از كدرشتهمي

 بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشندتشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت  308مصوبه جلسه « هاي ورودي مقاطع باالترنامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونآيين»بايست حائز شرايط ميدارندگان مدارك تحصيلي معادل  :4تبصره 

ا و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان هتوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه 23/8/62مورخ  33988/2علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 

صوبه قرار اند، در شمول اين مشده هاي معادل پذيرفتههاي معادل( در دورهشوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره 8/6/1833مورخ  082غ مصوبه جلسه شماره مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابال

 .گيرندمي

اند، حسب مورد از هاي مذكور راه يافتهبه دوره 1831تا  1833هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال 29/3/60مورخ  331براساس مصوبه جلسه  :9تبصره 

 .شونده تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار ميبراي ادام 23/8/60مورخ  33988/2تسهيالت مصوبه شماره 

 .و كارت ملي شناسنامه صفحات تصوير از تمام و دو سري اصل -2

 .جاري در سال شده تهيه 8×0 رخ تمام عكس قطعه شش -3

كند  مشخص 1869متمركز( سال نيمه) «Ph.D» دوره دكتري نام و شركت در آزمون وروديراهنماي ثبت دفترچه 8در صفحه  ندرجم «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه آنها نظام وضعيت ارائه مدركي كه -4

 .(برادران )براي

سمي از وزارت جهاد كشاورزي با ُمهر و امضاء مدير كل امور اداري را و ارگان آنها وزارت جهاد كشاورزي است، الزم است معرفي نامه ر درج شده "رزمنده" پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان -5

در  از طريق ارگان ذيربط براي هر يك از پذيرفتگان مذكور به آن مؤسسه آموزش عالي تحويل گردد، 1869-63هاي مذكور الزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي نامهارائه نمايند. معرفي

 .آيدنام به عمل نميغير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت

اهي حضور در جبهه همراه داشتن اصل گونام در دانشگاه مربوط، با باشد، ملزم هستند پس از ثبتپذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان "رزمنده" درج شده و ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين مي - 6 

ته تحصيلي( به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد )سال جاري( و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط )با قيد سال قبولي، مقطع و رش

  .حالتي )آهنگ( مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نماينددر تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد م

نام، همان عنوان درج شده در باشند و مالك عمل براي ثبتارائه تأييديه سهميه قبولي نمينام، ملزم به اند، در زمان ثبتشده داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران )بنياد شهيد و امور ايثارگران( پذيرفته -7

 .باشدهاي ارسالي به موسسات ميليست



و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات  -قطعي" و يا "رسمي -نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسميارائه معرفي -8

  .باشدپذيرد، ميميها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت آزمايشي دانشگاه

 مهم تذكرات -د

يا  شدگان در تاريخپذيرد و عدم مراجعه پذيرفتههاي اعالم شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مينام منحصراً در تاريخم الزامي است و ثبتناحضور شخص پذيرفته براي ثبت -1

 .نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شدهاي تعيين شده براي ثبتتاريخ

 .رساني دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايندنام، اطالعات تكميلي را در پايگاه اطالعهاي تعيين شده جهت ثبتشود كه قبل از مراجعه در تاريخشدگان توصيه ميفتهـ به پذير2

 .رفتار خواهد شد با وي مقررات و طبق وي باطل شده باشد، قبوليو يا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي نموده كتمان را حقايق گردد داوطلبي مشخص ، چنانچهتحصيل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله  -3

 بولي، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصينام و يا انصراف قطعي از رشته قحتي در صورت عدم ثبت1869متمركز سال هاي روزانه در آزمون دكتري نيمهشدگان نهايي دورهمطابق ضوابط پذيرفته -4

«Ph.D»  هاي تحصيلي دوره روزانه نخواهند بودبه منظور انتخاب رشته 1863سال.   

هاي دانشگاه يك از كدرشته محل ن مصاحبه داوطلبان، در هيچرساند باتوجه به اعالم دانشگاه مذكور و طوالني شدن زماهاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امين ميبه اطالع كليه متقاضيان كدرشته محل -5

 .شدگان نهائي، پس از اعالم نمره مصاحبه داوطلبان و گزينش نهائي متعاقباً اعالم خواهد شدگيرد. به عبارت ديگر اسامي پذيرفتهاي در اين مرحله صورت نمييادشده، اعالم نتيجه

هاي آزمون دكتري مربوط به دانشگاه غيرانتفاعي عدالت از رديف رشته1992و  1911، 1120، 1119هاي كدرشته محل عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريباتوجه به اعالم دفتر گسترش آموزش  -6

  .هاي مذكور اعالم نخواهد شدحذف شده است. لذا نام داوطلبي به عنوان قبولي در كدرشته محل 1869متمركز سال نيمه «Ph.D» تخصصي

  .پذيردميبه دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت ن -7

گردد. وسيله اصالح ميباشد كه بدينپرديس ابوريحان واقع در پاكدشت" مي -تهران پرديس ابوريحان ورامين"، "دانشگاه -هاي مربوط به "دانشگاه تهرانرساند محل تحصيل كدرشته محلبه اطالع كليه داوطلبان مي -8

 .باشدبزرگراه امام رضا)ع( مي 24نشاني دقيق به صورت استان تهران، شهرستان پاكدشت، كيلومتر 

رساني اين پايگاه اطالع متعاقباً از طريق( سازمان امور دانشجويان) ي بورس و اعزامپس از تاييد نهايي شوراي مركز بورس و اعزام به خارج محلهاي مربوط بهرشته شدگاننتايج پذيرفته9-

 .به منظور انجام ساير مراحل اعالم خواهد شد سازمان

ي و يا اعالم تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو از سوي از سوي موسسات آموزش عالي و تاييد آنها از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناور در صورت اعالم رشته محلهاي جديد -10

  .رساني خواهد شداطالع 1/7/91در روز دوشنبه مورخ  اي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمانموسسات، موضوع طي اطالعيه

از طريق سايت، درصورتي كه درباره  پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون الوصف، داوطلبانهاي انجام شده از صحت نتايج اعالم شده اطمينان حاصل شده است؛ معبا توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي

 يا با شماره تلفن مطرح نموده و www.sanjesh.org :منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان به نشاني 22/9/69توانند حداكثر تا تاريخ مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي

انجام پذيرد، ترتيب اثر داده   22/9/69 از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري گردد. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري صورت پذيرد و يا بعد از تاريخ تماس حاصل نمايند.  02198-421

  .نخواهد شد

درصورت داشتن هر گونه  از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو به اين سازمان ارسال گرديده، داوطلبان ربوط به مرحله مصاحبه و ارزيابي تخصصيامتيازات م ضمناً با توجه به اينكه

 .به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل مصاحبه مراجعه نمايند مستقيماً  سوال در اين خصوص، الزم است
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