
  
  دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام  الکترونیکی 

  1396آزمون سراسري سال  دکتري مراجعه براي تشکیل پرونده پذیرفته شدگان مقطع
  دروه روزانه و پردیس خودگردان

  
و می رسـاند، ثبـت نـام      به اطالع 1396سال  دکتري  ی، ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگانئدانشگاه عالمه طباطبا

  تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد.
  :ثبت نام الکترو نیکی مرحله اول

دانشگاه به پایگاه اینترنتی با ورود به  9/6/96 شنبهوپنج 96/ 8/6چهارشنبه خ از تاریمرحله اول به صورت الکترونیکی   
  توسط هر یک از پذیرفته شدگان باید انجام گردد. www.atu.ac.ir نشانی: 

 مذکور وجود دارد.پایگاه اینترنتی نماي نحوه ورود به سیستم و ثبت اطالعات در راه  
  د.یناسکن و در پایگاه اینترنتی دانشگاه بارگذاري نماپذیرفته شدگان الزم است مدارك ذیل را  
  صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر). -1
 روي و پشت کارت ملی. -2

 عکس -3

که معدل در آن قید شده باشد. پذیرفته شـدگانی کـه قـادر    وکارشناسی ارشدقت مدرك کارشناسی اصل یا گواهی مو -4
گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخـذ   .نمی باشندکارشناسی ارشد  به ارایه اصل مدرك

 )با ذکر معدل. (مطابق فرم الف 31/6/96دال بر فراغت از تحصیل تا  ارشد کارشناسی

فـرم مخصـوص معـدل وتعـداد واحـدهاي       ،دانشجویان سال آخر دوره کارشناسـی ارشـد عـالوه بـر مـدرك فـوق       تبصره :
دفترچه راهنماي شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمـه متمرکـز سـال     40گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 

  را اسکن نمایند. 1396
  

  پردیس خودگردانقابل توجه دانشجویان 
میلیون ریـال بـه شـرح ذیـل پرداخـت       ششصدموظف هستند شهریه خود را به مبلغ  پردیس خودگردان ه پذیرفته شدگانکلی

  نمایند.
  شهریه در مرحله اول ثبت نامتومان از  وپانصد هزار میلیون ریال برابر هفت میلیون 000/000/75 -
 بعدي  نیمسال هفتشهریه در مابقی  -

پرداخـت نماینـد، لـذا در دسـترس بـودن کـارت        onlineشتاب، به صورت از طریق کارت بانکهاي عضو شبکه  -
بایـد از مـوارد زیـر     onlineبانک هاي عضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامـی اسـت. کـاربر بـراي پرداخـت      

  درمورد کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد:
 (PAN)شماره کارت  -الف

 (PIN)کلمه عبور  -ب

 (Expire Date)ت تاریخ انقضاي کار -ج

 CVV2کد  -د



  :ثبت نام حضوري مرحله دوم
اصل مدارك اسکن شده فوق را بـه همـراه    ،ضروري است پس از انجام مرحله اول  دوره روزانه پذیرفته شدگان -الف 

بـه واحـد تحصـیالت    بنـدي پیوسـت   مطـابق جـدول زمـان   ، 13/6/96دوشنبه و 12/6/96 یکشنبه تـاریخ  درمدارك ذیل 
  ارائه نمایند. نشکدهداتکمیلی 

اصـل مـدارك اسـکن شـده      ،ضروري است پس از انجام مرحله اول دوره پردیس خودگردان  پذیرفته شدگان --ب
بـه واحـد تحصـیالت    بنـدي پیوسـت   مطابق جدول زمـان  17/7/96 الی 15/7/96 تاریخ  درفوق را به همراه مدارك ذیل 

  ارائه نمایند. پردیستکمیلی 
  پوشه. -1
مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمـان و   وکارشناسی ارشد ناسیاصل مدرك کارش -2

پذیرفته شدگانی که قـادر بـه ارایـه     .آموزش پزشکی و یا شوراي عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل قید شده باشد
ه آموزش عالی محل اخذ مـدرك  اصل مدرك کارشناسی ارشد نمی باشند گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسس

  و دو برگ فتوکپی آن. (مطابق فرم الف)  31/6/96کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 
  دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد مطابق : 1تبصره 

دفترچـه راهنمـاي شـرکت در     96جویان سال آخـر منـدرج در صـفحه    فرم مخصوص معدل وتعداد واحدهاي گذرانده دانش
  و فرم تعهد فراغت از تحصیل (مطابق فرم د) 1396آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 

  .کارشناسی ارشددانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور سه برگ فتوکپی مدرك : 2 تبصره
 موقـت  نامـه  ز تحصیل پذیرفته شده بیش از یکسال گذشته باشـد، ارایـه گـواهی   درصورتی که زمان فراغت ا: 1تذکر مهم 

  از دانشگاه مربوط الزامی است. پایان تحصیالت
چنانچه تاریخ فراغت از تحصیل و معدل پذیرفتـه شـده بـا تـاریخ و معـدل اعـالم شـده بـه سـازمان سـنجش           : 2تذکر مهم 

  .آموزش کشور مغایرت داشته باشد قبولی لغو می گردد
  اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپی از تمام صفحات آن. -3
  تهیه شده در سال جاري (پشت عکسها مشخصات درج شود). 3×  4قطعه عکس تمام رخ  12 -4
 موقت). -برگ تصویر کارت ملی (دائم سهاصل و  -5

شـهید   ههـاي متفرقـه بانـک تجـارت شـعب     به نام حساب 98722920ب ریال به حسا000/100اریزي به مبلغ اصل فیش و -6
 ) بابت صدور کارت دانشجویی985کالنتري (کد

 پرینت کد پی گیري مربوط به تکمیل فرم صالحیت عمومی در سایت سنجش آموزش کشور -7

ه شـدگان سـهمیه   ی نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یا وزارت جهاد کشاورزي بـراي پذیرفتـ  معرف -8
  رزمنده و جهادگران داوطلب بسیجی.

 1396معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل و حکـم کـارگزینی سـال     -9
 .براي پذیرفته شدگان سهمیه مربی

اهها و مؤسسـات  استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسـمی قطعـی و رسـمی آزمایشـی دانشـگ      – 1تبصره 
آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مربیان پیمانی مجـاز بـه اسـتفاده از سـهمیه مربـی نمـی       

  باشند.
 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت -10



فه (بـراي بـرادران) و بهـره منـدي از مزایـاي آمـوزش       وضعیت نظام وظی ،کارت دانشجویی ،مشخصاتهاي چاپ فرم  -11
هـاي یادشـده    نسبت به تکمیل فـرم پذیرفته شدگان  .ضروري است وفرم تعهد صالحیت عمومی)ھرایگان (مطابق فرم 

  تحویل دهند. / پردیسدانشکده اقدام و براي مرحله دوم ثبت نام، به 
 :تذکرات مهم 
نهـایی از طـرف   پـس از اعـالم   ورت مشروط  وبا اخذ تعهد صورت مـی پـذیرد.   ثبت نام از تمامی پذیرفته شدگان به صو-1

  ثبت نام به قطعی تبدیل خواهد شد.  ،سازمان سنجش آموزش کشور
 95-96ونیمســال دوم ســال تحصــیلی  25/6/96شــنبه مــورخ  96-97هــا ي نیمســال اول ســال تحصــیلی  شــروع کــالس -2

  خواهد بود. 14/11/96
  مبود مدارك تشکیل  پرونده انجام نخواهد شد.در صورت وجود نقص و ک-2
شکیل پرونده از پذیرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و بـا حضـور خـود فـرد و بـا ارایـه اصـل شناسـنامه و اصـل          ت-3

 بدیهی است ثبت نام پس از طی دو مرحلـه (اینترنتـی و  کارت ملی و پس از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام می گردد. 
 تشکیل پرونده) قطعیت می یابد و در صورتی که هر یک از مراحل طی نشود انصراف تلقی خواهد شد.

راهنماي شـرکت در آزمـون ورودي دکتـري    بدیهی است در هر زمان که تحصیالت تکمیلی دانشگاه طبق مفاد دفترچه  -4
را در بدو ورود به علت مغایرت مقـررات  و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو  1396 نیمه متمرکز

در  )غیر مجـاز بـه تحصـیل    غیر مجاز تشخیص دهد بالفاصله از ادامه تحصیل پذیرفته شده (دانشجوي، یا نقص مدارك مهم 
 جلوگیري به عمل خواهد آمد. ،هر مرحله اي از تحصیل

  حاصل نمایند.*دانشجویان درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر با دانشکده هاي مربوط تماس 
  امور مالی  امور دانشجویی  تحصیالت تکمیلی   نام دانشکده 

  و زبانهاي خارجی دانشکده ادبیات فارسی
  خانم  ابوطالبی

8690030  
  آقاي یوسفی

9-88692345  
  122داخلی 

  آقاي باطانی
88690021  

  دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
  

  خانم ترکستانی
88681886  

  آقاي یوسفی
9-88692345  

  122داخلی 

  آقاي باطانی
88690021  

  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  

  آقاي عبدالملکی 
44118635   

  قصوريآقاي 
44118636 

  

  خانم خداداد
44118635  

  آخوندزادهو  محتسبها خانم  دانشکده علوم اجتماعی
  257- 300داخلی  22229383

  آقاي مالاحمدي
22266619  

  آقاي زاهدي
22266616  

  88726383خانم شعبانی   ده اقتصاددانشک
  

  آقاي خان احمدلو
88554902     

  آقاي آرخی
88703141  

  48393152خانم حاتمی   دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  

  نیکو جمالآقاي 
48393122  

  آقاي زاهدي
48393113  

  44737592م خانم مقد  44737611خانم آقارفیعی   44737593خانم حسامی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  48392841خانم محرابی   دانشکده مدیریت و حسابداري  
  

  خانم چیت گر
48392816  

  خانم کمیجانی
48392811  

  44737571خانم نیک پور   44737578خانم ابراهیمی   44737579خانم زارع   دانشکده علوم ارتباطات

  پردیس
  خانم حاج حسینی

  228داخلی  15-88770014
  آقاي گلی روشن

  داخلی صفر 15-88770014
  خانم فیروزي

15-88770014  
  286داخلی 
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