
 
 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام  الكترونيكي 

 6931آزمون سراسري سال  دکتري مراجعه براي تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع

 دروه روزانه و پرديس خودگردان

 
و ميي سسياند، تبيا نيام   به اطلاع 6931سال  دکتری  ي، ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفته شدگانئدانشگاه علامه طباطبا

 تشكيل پرونده دس دو مرحله انجام مي پذيرد.

 :ثبت نام الكترو نيكي مرحله اول

دانشگاه به پايگاه اينترنتي با وسود به  3/1/31 شنبهوپنج 31/ 8/1چهارشنبه خ از تاسيمرحله اول به صوست الكترونيكي    

 توسط هر يك از پذيرفته شدگان بايد انجام گردد. www.atu.ac.ir نشاني: 

 مذکوس وجود داسد.پايگاه اينترنتي نمای نحوه وسود به سيستم و تبا اطلاعات دس ساه 

  د.يناسكن و دس پايگاه اينترنتي دانشگاه باسگذاسی نماپذيرفته شدگان لازم اسا مداسك ذيل سا 

 صفحه اول شناسنامه )دس صوست داسا بودن توضيحات صفحه آخر(. -6

 سوی و پشا کاست ملي. -2

 عكس -9

که معدل دس آن قيد شده باشد. پذيرفته شدگاني کيه قيادس وکاسشناسي اسشدقا مدسك کاسشناسي اصل يا گواهي مو -4

گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ  .نمي باشندکاسشناسي اسشد  به اسايه اصل مدسك

 (با ذکر معدل. )مطابق فرم الف 96/1/31دال بر فراغا از تحصيل تا  اسشد کاسشناسي

فيرم مصصيوم معيدل وتعيداد واحيدهای  ،دانشجويان سال آخر دوسه کاسشناسي اسشيد علياوه بير ميدسك فيو  تبصره :

دفترچه ساهنمای شرکا دس آزمون وسودی دکتری نيميه متمرکيس سيال  44گذسانده دانشجويان سال آخر مندسج دس صفحه 

 سا اسكن نمايند. 6931

 

 پرديس خودگردانقابل توجه دانشجويان 

ميليون سيال بيه شيرذ ذييل پرداخيا  ششصدموظف هستند شهريه خود سا به مبلغ  پرديس خودگردان ه پذيرفته شدگانکلي

 نمايند.

 شهريه دس مرحله اول تبا نامتومان از  وپانصد هساس ميليون سيال برابر هفا ميليون 444/444/75 -

 بعدی  نيمسال هفاشهريه دس مابقي  -

پرداخا نماينيد، ليذا دس دسيترو بيودن کياست  onlineشتاب، به صوست از طريق کاست بانكهای عضو شبكه  -

باييد از ميواسد زيير  onlineبانك های عضو شبكه شتاب دس زمان تبا نام السامي اسيا. کياسبر بيرای پرداخيا 

 دسموسد کاست بانكي موسد استفاده، مطلع باشد:

 (PAN)شماسه کاست  -الف

 (PIN)کلمه عبوس  -ب

 (Expire Date)ت تاسيخ انقضای کاس -ج

 CVV2کد  -د



 :ثبت نام حضوري مرحله دوم

اصل مداسك اسكن شده فو  سا بيه هميراه  ،ضروسی اسا پس از انجام مرحله اول  دوره روزانه پذيرفته شدگان -الف 

بيه واحيد تحصييلات بنيدی پيوسيا مطيابق جيدول زمان، 69/1/31دوشننبه و 62/1/31 يكشنبه تاسيخ دسمداسك ذيل 

 اسائه نمايند. نشكدهداتكميلي 

اصل ميداسك اسيكن شيده  ،ضروسی اسا پس از انجام مرحله اول دوره پرديس خودگردان  پذيرفته شدگان --ب

بيه واحيد تحصييلات بنيدی پيوسيا مطابق جيدول زمان 67/7/31 الي 61/7/31 تاسيخ  دسفو  سا به همراه مداسك ذيل 

 اسائه نمايند. پرديستكميلي 

 پوشه. -6

موسد تأييد وزاست علوم، تحقيقات و فناوسی يا وزاست بهداشا، دسميان و  وکاسشناسي اسشد ناسياصل مدسك کاسش -2

پذيرفته شدگاني که قيادس بيه اساييه  .آموزش پسشكي و يا شوسای عالي انقلاب فرهنگي که دس آن معدل قيد شده باشد

ه آموزش عالي محل اخذ مدسك اصل مدسك کاسشناسي اسشد نمي باشند گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسس

 و دو برگ فتوکپي آن. )مطابق فرم الف(  96/1/31کاسشناسي اسشد دال بر فراغا از تحصيل تا 

 دانشجويان سال آخر دوسه کاسشناسي اسشد گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخذ کاسشناسي اسشد مطابق : 6تبصره 

دفترچيه ساهنميای شيرکا دس  31جويان سال آخر منيدسج دس صيفحه فرم مصصوم معدل وتعداد واحدهای گذسانده دانش

 و فرم تعهد فراغا از تحصيل )مطابق فرم د( 6931آزمون وسودی دکتری نيمه متمرکس سال 

 .کاسشناسي اسشددانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نوس سه برگ فتوکپي مدسك : 2 تبصره

 موقيا ناميه ز تحصيل پذيرفته شده بيش از يكسال گذشته باشد، اسايه گيواهيدسصوستي که زمان فراغا ا: 6تذکر مهم 

 از دانشگاه مربوط السامي اسا. پايان تحصيلات

چنانچه تاسيخ فراغا از تحصيل و معدل پذيرفته شده با تاسيخ و معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش : 2تذکر مهم 

 .کشوس مغايرت داشته باشد قبولي لغو مي گردد

 اصل شناسنامه و چهاس برگ فتوکپي از تمام صفحات آن. -9

 تهيه شده دس سال جاسی )پشا عكسها مشصصات دسج شود(. 9×  4قطعه عكس تمام سخ  62 -4

 موقا(. -برگ تصوير کاست ملي )دائم سهاصل و  -5

سيپهبد  ههای متفرقه بانيك تجياست شيعببه نام حساب 33722393ب سيال به حسا444/644اسيسی به مبلغ اصل فيش و -1

 بابا صدوس کاست دانشجويي نام دانشگا علام طباطبائي هب (243)کد نيقره

 پرينا کد پي گيری مربوط به تكميل فرم صلاحيا عمومي دس سايا سنجش آموزش کشوس -7

اوسزی بيرای پذيرفتيه شيدگان سيهميه ي نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداسان انقلاب اسلامي و يا وزاست جهاد کشمعرف -3

  سزمنده و جهادگران داوطلب بسيجي.

 6931معرفي نامه از معاونا آموزشي دانشگاه محل خدما مبني بر موافقا با ادامه تحصيل و حكيم کياسگسيني سيال  -3

 .برای پذيرفته شدگان سهميه مربي

سيمي آزمايشيي دانشيگاهها و مؤسسيات استفاده از سهميه مربي فقط مصصوم مربيان سسيمي قطعيي و س – 6تبصره 

آموزش عالي وابسته به وزاست علوم، تحقيقات و فناوسی بوده و مربيان پيماني مجاز بيه اسيتفاده از سيهميه مربيي نميي 

 باشند.

 حكم مرخصي سالانه يا موافقا کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کاسمندان دولا -64



وضعيا نظام وظيفه )برای بيرادسان( و بهيره منيدی از مساييای آميوزش  ،يکاست دانشجوي ،مشصصاتهای چاپ فرم  -66

هيای يادشيده  نسبا به تكميل فيرمپذيرفته شدگان  .ضروسی اسا وفرم تعهد صلاحيا عمومي(ھسايگان )مطابق فرم 

 تحويل دهند. / پرديسدانشكده اقدام و برای مرحله دوم تبا نام، به 

 :تذکرات مهم 

نهيايي از طير  پيس از اعليام ويرفته شدگان به صوست مشروط  وبا اخذ تعهد صوست ميي پيذيرد. تبا نام از تمامي پذ-6

 تبا نام به قطعي تبديل خواهد شد.  ،سازمان سنجش آموزش کشوس

 64/66/31 35-31ونيمسال دوم سال تحصيلي  25/1/31شنبه موسخ  31-37ها ی نيمسال اول سال تحصيلي شروع کلاو -2

 خواهد بود.

 صوست وجود نقص و کمبود مداسك تشكيل  پرونده انجام نصواهد شد.دس -2

شكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساو برنامه اعلام شده و با حضوس خود فرد و با اسايه اصل شناسنامه و اصل کاست ت-9

مرحله )اينترنتي و تشيكيل بديهي اسا تبا نام پس از طي دو ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد. 

 پرونده( قطعيا مي يابد و دس صوستي که هر يك از مراحل طي نشود انصرا  تلقي خواهد شد.

ساهنمای شيرکا دس آزميون وسودی دکتيری بديهي اسا دس هر زمان که تحصيلات تكميلي دانشگاه طبق مفاد دفترچه  -4

س تبا نام دانشجو سا دس بدو وسود به علا مغايرت مقرسات و دستوسالعمل سازمان سنجش آموزش کشو 6931 نيمه متمرکس

دس  (غير مجاز بيه تحصييل غير مجاز تشصيص دهد بلافاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده )دانشجوی، يا نقص مداسك مهم 

 جلوگيری به عمل خواهد آمد. ،هر مرحله ای از تحصيل

 ه های مربوط تماو حاصل نمايند.*دانشجويان دسصوست نياز به ساهنمايي بيشتر با دانشكد
 اموس مالي اموس دانشجويي تحصيلات تكميلي  نام دانشكده 

 و زبانهای خاسجي دانشكده ادبيات فاسسي

 خانم  ابوطالبي

3134494 

 آقای يوسفي

3-33132945 

 622داخلي 

 آقای باطاني

33134426 

 دانشكده الهيات و معاس  اسلامي 

 

 خانم ترکستاني

33136331 

 ی يوسفيآقا

3-33132945 

 622داخلي 

 آقای باطاني

33134426 

 دانشكده تربيا بدني و علوم وسزشي 

 

 آقای عبدالملكي 

44663195  

 قصوسیآقای 

44663191 

 

 خانم خداداد

44663195 

 دانشكده علوم اجتماعي
 آخوندزادهو  محتسبها خانم

 257-944داخلي  22223939

 آقای ملااحمدی

22211163 

 یآقای زاهد

22211161 

 دانشكده اقتصاد
 33721939خانم شعباني 

 

 آقای خان احمدلو

33554342    

 آقای آسخي

33749646 

 دانشكده سوان شناسي و علوم تربيتي
 43939652خانم حاتمي 

 

 نيكو جمالآقای 

43939622 

 آقای زاهدی

43939669 

 44797532خانم مقدم  44797166خانم آقاسفيعي  44797539خانم حسامي  دانشكده حقو  و علوم سياسي

 دانشكده مديريا و حسابداسی  
 43932346خانم محرابي 

 

 خانم چيا گر

43932361 

 خانم کميجاني

43932366 

 44797576خانم نيك پوس  44797573خانم ابراهيمي  44797573خانم زاسع  دانشكده علوم استباطات

 پرديس

 خانم حاج حسيني

 223داخلي  65-33774464

 ی گلي سوشنآقا

 داخلي صفر 65-33774464

 خانم فيروزی

65-33774464 

 231داخلي 



 


