
 »پشت فرم اخذ تعهد«

 هـاي تحصـيلي   دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته     4منـدرج در صـفحه    "ك"مندرجات قسـمت  
  1395متمركز سال  نيمه »D.Ph«آزمون دكتري) 2دفترچه شماره (

 

 
 : مهمو نكات تذكرات ) ك
در خصـوص  گـردد   پذير نبوده، لـذا بـه داوطلبـان تأكيـد مـي      نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع دكتري امكان -1

 .دقت الزم را بعمل آورند ،ارزيابي تخصصيها براي درخواست پذيرش و انجام مرحله  مراجعه به دانشگاه
فـرم  هاي انتخابي خود را به ترتيـب عالقـه در    هاي تحصيلي در اينترنت، كد رشته محل ز اقدام به انتخاب رشتهگردد قبل ا به داوطلبان توصيه مي -2

بـه هنگـام    براي داوطلبـان (اين دفترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهتر  92نمونه مندرج در صفحه 
 . هاي تحصيلي خود اقدام نمايند و خطاي كمتري نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته) انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد

ري ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دارندگان مدرك تحصـيلي دكتـ   دفتر برنامه 24/1/94مورخ  7414/21/2به استناد نامه شماره  -3
 .باشند با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش در اين آزمون، مجاز به شركت مجدد در آزمون ورودي دوره دكتري نمي) Ph.D(تخصصي 

گيـرد، لـذا آن دسـته از     هـاي عمـومي صـورت مـي     صـالحيت   و نتيجـه بررسـي   مرحله ارزيابي تخصصينظر به اينكه پذيرش نهايي براساس نمره  -4
، واجد شرايط ارزيابي تخصصي هها مراجعه نموده و پس از مرحل ها و مؤسسات به آن دانشگاه س حدنصاب تعيين شده دانشگاهداوطلباني كه بر اسا
هاي عمومي، نسـبت بـه    براي انجام بررسي صالحيت 28/5/95لغايت  12/5/95گيرند، الزم است از تاريخ  ها و مؤسسات قرار مي هر يك از دانشگاه

ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سـايت سـازمان عمـل نمـوده و سـپس نسـبت بـه تكميـل فـرم          ) دويست و نود هزار( 000/290واريز مبلغ 
سازمان اقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كد  اطالع رساني اين هاي عمومي مندرج در سايت مشخصات بررسي صالحيت

 .حل گزينش نهايي حذف خواهند شدامر از ،بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند .پيگيري مربوط را دريافت نمايند
مجاز ، )اعم از پذيرش شهريورماه يا مرحله تكميل ظرفيت( 1394سال » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -5

 . اند نبوده 1395ال نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري س به ثبت
نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال  مجاز به ثبت، 1395سال » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -6

ها و مؤسسات آموزش عالي براي انجام مرحلـه ارزيـابي    و مراجعه به دانشگاهشود در انتخاب رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي .نخواهند بود 1396
 .دقت الزم را بعمل آورندتخصصي، 

سـقف  . باشـند  دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شـركت در آزمـون و تحصـيل در دانشـگاه نمـي      -7
باشد و دانشجوياني كه طي اين مدت موفق به اتمام تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصـيل را از   ل ميسا 5سنوات تحصيلي دوره دكتري، حداكثر 

 . دست خواهند داد

ر صورت انصراف از تحصيل در دانشگاه، انشجويان مرد ددانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري مجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و د -8
 .رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند چهار ماه فرصت دارند براي

سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نيستند و در صورت قبـولي در دانشـگاه و نداشـتن غيبـت،      -9
 .براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد

غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيل بـراي آنـان صـادر نخواهـد شـد و       مشموالن -10
 .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت دانشگاه

  از آزمون  اي باشد، در هر مرحله نمي  دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع -11
 .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(

و  ها و مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاه، نور دانشگاه پيام، نوبت دومهاي  دوره: هاي غير روزانه شامل هاي دوره محل شدگان نهايي كدرشته از كليه پذيرفته -12
هـاي مختلـف بـه     داوطلبان جهت اطالع از ميزان شـهريه دوره . ها و مؤسسات آموزش عالي، شهريه اخذ خواهد شد در دانشگاه خودگردان  پرديس
 .ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند رساني دانشگاه هاي اطالع پايگاه


