
 
 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام  الكترونيكي 

 7139آزمون سراسری سال  دکتری تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع و

 انه وپرديس خودگردانزدوره های رو

 
شگاه عالمه طباطبا  شدگان   ئدان ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفته  ساند، ثبت نام و    به اطالع 1397سال   دکتری  ي،  مي ر

 تشكيل پرونده در دو مرحله انجام مي پذيرد.

 :ثبت نام الكترو نيكي مرحله اول

پايگاه اينترنتي   با ورود به    08/6/97شننهبه پهج و 07/6/97شننهبه  چهار خ تاري در مرحله اول به صووو رل اركترونيكي     

 بايد انجام گردد. ت سط هر يك از پذيرفته شدگان  www.reg.atu.ac.ir : دانشگاه به نشاني

  کدملي وشوووماره داوطلبي وارد باانتخاب و "دانشوووج ی دديد ار رود "داوطلب مي بايسوووت ن ع کاربری را

 سيستم ش د.

  اسكن و در پايگاه اينترنتي دانشگاه بارگذاری نمايند.پذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را 

 ص رل دارا ب دن ت ضيحال صفحه آخر(.صفحه اول شناسنامه )در  -1

 روی و پشت کارل ملي. -2

 عكس -3

که معدل در آن قيد شده باشد. پذيرفته شدگاني که قادر به وکارشناسي ارشداصل يا گ اهي م قت مدرك کارشناسي  -4

شند کارشناسي ارشد      ارايه اصل مدرك  شگاه يا مؤسسه آم زش عاري محل اخذ         .نمي با شده ت سط دان گ اهي تأييد 

 با ذکر معدل. )مطابق فرم ارف( 31/6/97دال بر فراغت از تحصيل تا  ارشد ارشناسيک

فرم مخصوو م معدل وتعداد واحدهای  ،دانشووج يان سووال آخر دوره کارشووناسووي ارشوود عالوه بر مدرك ف     تبصننره :

صفحه       سال آخر مندرج در  شج يان  شرکت در آزم ن ورودی دکتری نيمه 94گذرانده دان سال   دفترچه راهنمای  متمرکز 

 را اسكن نمايند.سازمان سنجش آم زش کش ر( 2)دفترده شماره  1397

 پرديس خودگردانقابل توجه دانشجويان 

صد          ش ش شهريه خ د را به مبلغ  ستند  شدگان پرديس خ دگردان م ظف ه شصت    کليه پذيرفته  شرح ذيل   ميلي ن ريال به و

 پرداخت نمايند.

 ت مان از شهريه در مرحله اول ثبت نام ميلي نهشت ميلي ن ريال برابر  000/000/80 -

 بعدی  نيمسالمابقي شهريه در هفت  -

پرداخت نمايند، رذا در دسووترب ب دن کارل  onlineاز طريق کارل بانكهای عضوو  شووبكه شووتاب، به صوو رل  -

ر بايد از م ارد زي onlineبانك های عضوو  شووبكه شووتاب در زمان ثبت نام ارزامي اسووت. کاربر برای پرداخت    

 درم رد کارل بانكي م رد استفاده، مطلع باشد:

 (PAN)شماره کارل  -ارف

 (PIN)کلمه عب ر  -ب

 (Expire Date)تاريخ انقضای کارل  -ج

 CVV2کد  -د



 :ثبت نام حضوری مرحله دوم

شدگان  -الف  ست پس از انجام مرحله اول   وپرديس خودگردان  دوره روزانه پذيرفته  شك  ،ضروری ا يل به منظ ر ت

شهبه     6/97//12 شهبه دو تاريخ دراصوول مدارك اسووكن شووده ف   را به همراه مدارك ذيل پرونده تحصوويلي،  سه  و 

 ارائه نمايند. دانشكده ذيربطبه واحد تحصيالل تكميلي پي ست  مطابق ددول  13/6/97

 پ شه. -1

م رد تأييد وزارل عل م، تحقيقال و فناوری يا وزارل بهداشت، درمان و   وکارشناسي ارشد    اصل مدرك کارشناسي    -2

شد        شده با ش رای عاري انقالب فرهنگي که در آن معدل قيد  شكي و يا  شدگاني که قادر به ار  .آم زش پز ايه پذيرفته 

درك ذ ماصل مدرك کارشناسي ارشد نمي باشند گ اهي تأييد شده ت سط دانشگاه يا مؤسسه آم زش عاري محل اخ           

 و دو برگ فت کپي آن. )مطابق فرم ارف(  31/6/97کارشناسي ارشد دال بر فراغت از تحصيل تا 

 دانشج يان سال آخر دوره کارشناسي ارشد گ اهي تأييد شده ت سط دانشگاه محل اخذ کارشناسي ارشد مطابق : 1تبصره 

دفترچه راهنمای شوورکت در 94فرم مخصوو م معدل وتعداد واحدهای گذرانده دانشووج يان سووال آخر مندرج در صووفحه  

سال   شماره   1397آزم ن ورودی دکتری نيمه متمرکز  ش ر(       2) دفترده  سنجش آم زش ک و فرم تعهد فراغت از سازمان 

 تحصيل )مطابق فرم د(

 .کارشناسي ارشدي و پيام ن ر سه برگ فت کپي مدرك دانش آم ختگان دانشگاه آزاد اسالم: 2 تبصره

شد، ارايه گ اهي نامه م قت           : 1تذکر مهم  شته با سال گذ شده بيش از يك صيل پذيرفته  ص رتي که زمان فراغت از تح در

 پايان تحصيالل از دانشگاه مرب ط ارزامي است.

ريخ و معدل اعالم شده به سازمان سنجش آم زش چنانچه تاريخ فراغت از تحصيل و معدل پذيرفته شده با تا: 2تذکر مهم 

 گردد.مغايرل داشته باشد قب ري رغ  مي کش ر

 اصل شناسنامه و چهار برگ فت کپي از تمام صفحال آن. -3

 تهيه شده در سال داری )پشت عكسها مشخصال درج ش د(. 3×  4قطعه عكس تمام رخ  12 -4

 م قت(. -برگ تص ير کارل ملي )دائم سهاصل و  -5

سووپهبد های متفرقه بانك تجارل شووعبه به نام حسوواب 98722939به حسوواب  ريال000/100به مبلغ اصوول فيش واريزی  -6

 )قابل پرداخت در کليه شووعب بانك بابت صوودور کارل دانشووج يي  عالمه طباطبائيه به نام دانشووگا  (209)کد نيقره

 (سراسر کش ر تجارل

 صالحيت عم مي در سايت سنجش آم زش کش رگيری مرب ط به تكميل فرم پرينت کد پي -7

سهميه             معرف -8 شدگان  سالمي و يا وزارل دهاد کشاورزی برای پذيرفته  سداران انقالب ا سپاه پا شترك  ستاد م ي نامه از 

  رزمنده و دهادگران داوطلب بسيجي.

صيل و حكم کار      -9 شگاه محل خدمت مبني بر م افقت با ادامه تح شي دان سال  معرفي نامه از معاونت آم ز  1397گزيني 

 برای پذيرفته شدگان سهميه مربي.

صره   سال                – 1تب س شگاهها و مؤ شي دان سمي آزماي سمي قطعي و ر سهميه مربي فقط مخص م مربيان ر ستفاده از  ا

 يستندنآم زش عاري وابسته به وزارل عل م، تحقيقال و فناوری ب ده و مربيان پيماني مجاز به استفاده از سهميه مربي 

 ساالنه يا م افقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متب ع برای کارمندان دورت حكم مرخصي -10

شخصال   های چاپ فرم  -11 ضعيت نظام وظيفه )برای برادران(   ، م ساير فرم های مرب ط را  و تكميل  و برای مرحله دوم  و

 تح يل دهند. دانشكدهثبت نام، به 

 :تذکرات مهم 



ل مشووروط  وبا اخذ تعهد صوو رل مي پذيرد. وپس از اعالم نهايي از طر   ثبت نام از تمامي پذيرفته شوودگان به صوو ر -1

 سازمان سنجش آم زش کش ر،  ثبت نام به قطعي تبديل خ اهد شد.

 خ اهد ب د. 24/6/97شنبه  97-98سال تحصيلي  اولنيمسال   ها ی دوره روزانهشروع کالب -2

 خ اهد ب د. 13/11/97شنبه  97-98نيمسال دوم سال تحصيلي  شروع کالب های دوره پرديس خ دگردان -3

 .در ص رل ود د نقص و کمب د مدارك تشكيل  پرونده انجام نخ اهد شد-4

شكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساب برنامه اعالم شده و با حض ر خ د فرد و با ارايه اصل شناسنامه و اصل کارل ت-5

سايي و تأيي    شنا شكيل    د واحد مرب طه انجام مي گردد. ملي و پس از  ست ثبت نام پس از طي دو مرحله )اينترنتي و ت بديهي ا

 پرونده( قطعيت مي يابد و در ص رتي که هر يك از مراحل طي نش د انصرا  تلقي خ اهد شد.

شگاه طبق مفاد دفترچه       -6 صيالل تكميلي دان ست در هر زمان که تح شرکت در آزم ن ورود بديهي ا کتری ی دراهنمای 

و دست رارعمل سازمان سنجش آم زش کش ر ثبت نام دانشج  را در بدو ورود به علت مغايرل مقررال        1397 نيمه متمرکز

شج ی       ، يا نقص مدارك مهم  شده )دان صله از ادامه تحصيل پذيرفته  در  (لغير مجاز به تحصي  غير مجاز تشخيص دهد بالفا

 دل گيری به عمل خ اهد آمد. ،هر مرحله ای از تحصيل

 ام ر ماري ام ر دانشج يي تحصيالل تكميلي  نام دانشكده 

 دانشكده ادبيال فارسي و زبانهای خاردي

 خانم  اب طاربي

88690030 

 آقای ي سفي

9-88692345 

 122داخلي 

 آقای باطاني

88690021 

 دانشكده ارهيال و معار  اسالمي 

 

 خانم ترکستاني

88681886 

 ي سفيآقای 

9-88692345 

 122داخلي 

 آقای باطاني

88690021 

 دانشكده تربيت بدني و عل م ورزشي 

 

 آقای عبدارملكي 

48394159 

 آقای قص ری

48394169 
 

 خانم خداداد

48394168 

 دانشكده عل م ادتماعي
 خانمها محتسب و صابريان

 257-300داخلي  22229383

 آقای مالاحمدی

22266619 

 خانم اصغری

22223006 

 دانشكده اقتصاد
 88726383خانم شعباني 

 
 آقای خان احمدر 

88554902    

 آقای آرخي

88703141 

 دانشكده روان شناسي و عل م تربيتي
 48393152خانم حاتمي 

 

 آقای نيك  دمال

48393122 

 آقای روزبهاني

48393113 

 44737592خانم مقدم  44737611 خانم آقارفيعي 44737593خانم حسامي  دانشكده حق   و عل م سياسي

 دانشكده مديريت و حسابداری  
 48392841خانم مرادی 

 

 خانم چيت گر

48392816 

 خانم کميجاني

48392811 

 دانشكده عل م ارتباطال
خانم نيك پ ر  44737578خانم ابراهيمي  44737579خانم زارع 

44737571 

 

 


