دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي
و تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال 1396
مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان
دانشگاه عالمه طباطبائي ،ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفته شدگان دکتری سال  1396به اطالع مي رساند ،ثبت

نتام و

تشكيل پرونده در دو مرحله انجام مي پذيرد.
مرحله اول ثبت نام الكترو نيكي:
مرحله اول به صورت الكترونيكي از تاريخ دوشنبه  96/10/25وسهشنبه 96/10/26با ورود به پايگاه اينترنتي دانشتگاه
به نشاني www.reg.atu.ac.ir :توسط هر يك از پذيرفته شدگان بايد انجام گردد.

 داوطلب مي بايس


نوع کاربری را "دانشتجوی دديتد التورود " انتختا وباکتدملي وشتماره داوطلبتي وارد

سيستم شود.
پذيرفته شدگان الزم اس

مدارك ذيل را اسكن و در پايگاه اينترنتي دانشگاه بارگذاری نمايند.

 -1صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر).
 -2روی و پش

کارت ملي.

 -3عكس
 -4اصل يا گواهي موق

مدرك کارشناسي وکارشناسي ارشدکه معدل در آن قيد شده باشد .پذيرفته شدگاني کته قتادر

به ارايه اصل مدرك کارشناسي ارشد نمي باشند .گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ
کارشناسي ارشد دال بر فراغ

از تحصيل تا  96/6/31با ذکر معدل( .مطابق فرم الف)

تبصره  :دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارشتد عتالوه بتر متدرك فتو  ،فترم مخصتوم معتدل وتعتداد واحتدهای
گذرانده دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه  40دفترچه راهنمای شرک

در آزمون ورودی دکتری نيمته متمرکتس ستال

 1396را اسكن نمايند.
قابل توجه دانشجويان پرديس خودگردان
کليه پذيرفته شدگان پرديس خودگردان موظف هستند شهريه خود را به مبلغ ششصد ميليون ريال بته شترذ ذيتل پرداخت
نمايند.
-

 75/000/000ميليون ريال برابر هف

ميليون وپانصد هسار تومان از شهريه در مرحله اول ثب

-

مابقي شهريه در هف

-

از طريق کارت بانكهای عضو شبكه شتا  ،به صورت  onlineپرداخ

نيمسال بعدی

بانك های عضو شبكه شتا در زمان ثب
الف -شماره کارت )(PAN
 کلمه عبور )(PINج -تاريخ انقضای کارت )(Expire Date

نماينتد ،لتذا در دستترو بتودن کتارت

نام السامي است  .کتاربر بترای پرداخت

درمورد کارت بانكي مورد استفاده ،مطلع باشد:

د -کد CVV2

نام

 onlineبايتد از متوارد زيتر

مرحله دوم ثبت نام حضوری:
 -پذيرفته شدگان ضروری اس

پس از انجام مرحله اول ،به منظور تشكيل پرونده تحصيلي ،اصل مدارك اسكن شده فو

را به همراه مدارك ذيل در تاريخ يكشنبه  96/11/1مطابق ددول پيوس

به واحد تحصيالت تكميلي دانشكده ذيربط

ارائه نمايند.
 -1پوشه.
 -2اصل مدرك کارشناسي وکارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداش  ،درمتان و
آموزش پسشكي و يا شورای عالي انقال فرهنگي که در آن معدل قيد شده باشد .پذيرفته شدگاني که قتادر بته ارايته
اصل مدرك کارشناسي ارشد نمي باشند گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك
کارشناسي ارشد دال بر فراغ

از تحصيل تا ( 96/6/31مطابق فرم الف) و دو برگ فتوکپي آن.

تبصره  :1دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارشد گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسي ارشد مطابق
فرم مخصوم معدل وتعداد واحدهای گذرانده دانشجويان سال آخر منتدرج در صتفحه  96دفترچته راهنمتای شترک
آزمون ورودی دکتری نيمه متمرکس سال  1396و فرم تعهد فراغ

در

از تحصيل (مطابق فرم د)

تبصره  :2دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور سه برگ فتوکپي مدرك کارشناسي ارشد.
تذکر مهم  :1درصورتي که زمان فراغ

از تحصيل پذيرفته شده بيش از يكسال گذشته باشد ،ارايه گتواهي نامته موقت

پايان تحصيالت از دانشگاه مربوط السامي اس .
تذکر مهم  :2چنانچه تاريخ فراغ

ا ز تحصيل و معدل پذيرفته شتده بتا تتاريخ و معتدل اعتالم شتده بته ستازمان ستنجش

آموزش کشور مغايرت داشته باشد قبولي لغو مي گردد.
 -3اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
 12 -4قطعه عكس تمام رخ  3 × 4تهيه شده در سال داری (پش

عكسها مشخصات درج شود).

 -5اصل و سه برگ تصوير کارت ملي (دائم -موق ).
 -6اصل فيش واريسی به مبلغ 100/000ريال به حسا  98722939به نام حسا های متفرقه بانتك تجتارت شتعبه ستپهبد
قرهني (کد )209به نام دانشگا عالمه طباطبائي باب

صدور کتارت دانشتجويي (قابتل پرداخت

در کليته شتعب بانتك

تجارت)
کد پيگيری مربوط به تكميل فرم صالحي

 -7پرين

عمومي در ساي

سنجش آموزش کشور

 -8معرف ي نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقال اسالمي و يا وزارت دهاد کشاورزی برای پذيرفتته شتدگان ستهميه
رزمنده و دهادگران داوطلب بسيجي.
 -9معرفي نامه از معاون

آموزشي دانشگاه محل خدم

مبني بر موافق

با ادامه تحصيل و حكتم کتارگسيني ستال 1396

برای پذيرفته شدگان سهميه مربي.
تبصره  – 1استفاده از سهميه مربي فقط مخصوم مربيان رستمي قطعتي و رستمي آزمايشتي دانشتگاهها و مؤسستات
آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری بوده و مربيان پيماني مجاز بته استتفاده از ستهميه مربتي نمتي
باشند.
 -10حكم مرخصي ساالنه يا موافق

کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دول

 -11چاپ فرم های مشخصات  ،وضعي
ثب

نام ،به دانشكده تحويل دهند.

نظام وظيفه (برای برادران) وساير فرم های مربوط را تكميل و بترای مرحلته دوم


-1ثب

تذکرات مهم:
نام از تمامي پذيرف ته شدگان به صورت مشروط وبا اخذ تعهد صورت مي پتذيرد .وپتس از اعتالم نهتايي از طتر

سازمان سنجش آموزش کشور ،ثب

نام به قطعي تبديل خواهد شد.

 -2شروع کالوها ی نيمسال دوم سال تحصيلي  96-97شنبه 96/11/14خواهد بود.
-2در صورت ودود نقص و کمبود مدارك تشكيل پرونده انجام نخواهد شد.
-3ت شكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساو برنامه اعالم شده و با حضتور ختود فترد و بتا ارايته اصتل شناستنامه و اصتل
کارت ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد .بديهي اس
تشكيل پرونده) قطعي
 -4بديهي اس

ثب

مي يابد و در صورتي که هر يك از مراحل طي نشود انصرا

نام پس از طي دو مرحلته (اينترنتتي و
تلقي خواهد شد.

در هر زمان که تحصيالت تكميلي دانشگاه طبق مفاد دفترچه راهنمای شرک

نيمه متمرکس  1396و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثب

در آزمتون ورودی دکتتری

نام دانشجو را در بدو ورود به عل

مغايرت مقررات

يا نقص مدارك مهم  ،غير مجاز تشخيص دهد بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده (دانشجوی غير مجاز به تحصتيل) در
هر مرحله ای از تحصيل ،دلوگيری به عمل خواهد آمد.
*دانشجويان درصورت نياز به راهنمايي بيشتر با دانشكده های مربوط تماو حاصل نمايند.

