
  دکتریآزمون مقطع  بدوندستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان 

 (درخشانسهمیه استعدادهای ) رشته های مختلف تحصیلی 98-99 سال تحصیلی                 

)سهمیه   98-99پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی طباطبایی ضمن عرض خیرمقدم به کلیه انشگاه عالمه د

طی دو مرحله زیر انجام می  درصورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی ه به اطالع می رساند که ثبت نام از پذیرفته شدگان ب استعدادهای درخشان(،

منحصراً پس از تأئید نهایی سازمان سنجش آموزش نام، فرآیند ثبته قبولی قطعی نبوده و در این مرحله به منزلقبولی پذیرد. شایان ذکر است 

 کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو، از حالت مشروط به قطعی تبدیل خواهدشد. 

 نکات مهم و مدارک الزم تاریخ مراجعه حضوری مقطع قبولی مراحل ثبت نام 

 مرحله اول
بدون  دکتری

 آزمون

 13/06/98مورخ  چهارشنبه

حضوری به دفتر مراجعه 

 استعدادهای درخشان

 دانشگاه

 15الی  30/8از ساعت 

را به شماره حساب و چهار هزار تومان(  ریال )چهل 000/440واریز مبلغ  -1

 770100004001021101007489IR شماره شبا و یا 4001021101007489

به نام خزانه داری ( 294021174113560001135607480010)شناسه پرداخت: 

زارت علوم، تحقیقات و کشور در وجه هیأت مرکزی گزینش دانشجو وکل 

در یکی از شعب بانک ملی و ارائه فیش واریزی به همراه فرم تکمیل شده  فناوری،

نسخه تصویر از  نسخه باید تکمیل شود(، یک دوعمومی )در بررسی صالحیت 

صورت  کلیه صفحات شناسنامه،کارت ملی )پشت و رو ( و حکم کارگزینی ) در

  3 4قطعه عکس  3اشتغال به کار رسمی( و 

به  98722939هزار تومان( به حساب شماره  بیستریال )  000/200واریز مبلغ  -2

قابل  (209شعبه سپهد قره نی )کد نزد بانک تجارت  عالمه طباطبایی نام دانشگاه

، بابت صدور کارت دانشجویی سراسر کشور پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت

جویی و یک کارت دانش رو ارائه فیش واریزی به همراه فرم تکمیل شده صدو

 3 4 قطعه عکس

 ارائه فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویی -3

 و ثبت نام مشروطمقاله، زبان  تکمیل شده تعهد هایارائه فرم -4

 ارائه فرم اعالم شماره حساب جهت بهره مندی از مزایای دفتر استعدادهای درخشان -5

از کلیه فیش های واریزی کپی تهیه کرده و آن را برای پیگیری های  )

 احتمالی نزد خود نگه دارید.(

مهم: کلیه مدارک مذکور از قبل آماده و به ترتیب برای ارائه در حین 

 ثبت نام مهیا گردد.

 مرحله دوم
 دکتری

 بدون آزمون

مراجعه حضوری به 

جهت دانشکده های تابعه 

مطابق با تشکیل پرونده 

 برنامه زمانی

آزمون  پذیرفته شدگان 

  دکتری سراسری

 .است روزانه

 

، الزم است بدون آزمون دکتری مقطع استعداد درخشان کلیه پذیرفته شدگان

فرمهای  وارد وب سایت دانشگاه شده ، الکترونیکیبا دستورالعمل ثبت نام  مطابق

به همراه و نموده ، کد رهگیری دریافت و صفحه مربوط را چاپ تکمیلثبت نام را 

شده جهت تشکیل پرونده به روزهای تعیین  یکی از در ثبت نامیسایر مدارک 

 نمایند. های تابعه مراجعهدانشکده

: مدارک ثبت نامی، نحوه ثبت نام و برنامه زمانی مراجعه به  نکته مهم)

رفته شدگان آزمون سراسری بوده های تابعه، عیناٌ مشابه پذیدانشکده

 .(خواهد شدکه اطالعیه آن در پایگاه اینترنتی دانشگاه بارگذاری 

 دفتر استعدادهای درخشان –معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                          


