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  »بسمه تعالی   « 

  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شدگان دوره دکتري  نام از پذیرفته دستورالعمل ثبت: موضوع 

  1399سال  )Ph.D (تخصصی 

  

  :مقدمه 

سـال   دکتري تخصصـی شدگان آزمون  نام از پذیرفته ثبت

 مرکـز سـنجش،  که اطالعات آنها در سامانه احراز هویـت   99

ه قابل مشاهده اسـت مطـابق   دانشگا التحصیلی و فارغ پذیرش

ــره  ــا به ــر ب ــل زی ــري از  مراح ــی  گی ــامع آموزش ــامانه ج س

  . صورت خواهد گرفت )آموزشیار(دانشگاه

نام پذیرفته شـدگان جدیـدالورود    کلیه مراحل ثبت: نکته 

در واحدهاي دانشگاهی الزم است به صورت مجازي صورت 

  .پذیرد

  :  نکات مهم 

  . اهداف عالیه دانشگاهشدگان با  آشنا نمودن پذیرفته -1  

   .تأکید بر لزوم رعایت رفتار، اخالق و شئون اسالمی -2

تشریح مسائـل اجتماعی به ویژه شرایط خاص استان  -3

  .و لزوم توجه به رعایت آنها

 )ثابـت (پایه هاي  اعالم میزان و نحوه پرداخت شهریه -4

، عمومی و البراتوار زبان ، پایه(و متغیر واحدهاي نظري، عملی

اي  حرفـه  عمومی و، کلینیکی، رساله دکتري )اصلی، تخصصی

هاي مصـوب   و هزینه امور آموزشی و حق بیمه براساس تعرفه

نام شدگان تأکیـد   به ثبت. ی باشدمسالیانه هیأت امناي استانی 

نام و واریز هزینه امور آموزشی اسـترداد   گردد در صورت ثبت

  .آن امکان ندارد

شدگان با مسـئوالن و مـدیران    آشنا نمــودن پذیرفته -5

گروههاي آموزشی و تأکید بر لزوم رعایت سلسله مراتـب در  

  . مراجعه به مسئوالن

در مــورد نحــوه تــأمین بودجــه  توجیــه دانشــجویان -6

هاي آن و مقایسـه میـزان شـهریه     دانشگاه و نیازمندیها و هزینه

نـور   دانشگاه آزاد اسالمی با میزان شـهریه دوره شـبانه و پیـام   

که با استفاده از امکانات دولتی تعیین شده  دانشگاههاي دولتی

است و این که دانشگاه آزاد اسالمی از بودجه دولتی اسـتفاده  

  .نماید ینم

  

  

  : احراز هویت 

کلیه امور مرتبط بـا آزمـون اعـم از احـراز هویـت،      

اي یا عکس، اعالم  درخواست اصالح مشخصات شناسنامه

تا زمان ایجاد گـردش   نام فرد پذیرفته شده نهایی شدن ثبت

از طریـق   کارهاي مناسب الکترونیکـی در سـامانه آموزشـیار   

 احــراز«توســط ســامانه  www.azmoon.netســایت 

دانشـگاه   و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش »هویت

  .قابل انجام خواهد بود

  : توان به نکات ذیل اشاره نمود  به طور خالصه می

احراز هویت پذیرفته شده بـا توجـه بـه مـدارك      -1

   .پذیرد میهویتی فرد و مقایسه با اطالعات سامانه صورت 

ــذکر  ــت   :ت ــراز هوی ــره و اح ــق چه ــئولین تطبی مس

هـاي   شدگان با نظر مسئولین دفاتر حراسـت محـل   فتهپذیر

گـردد و مقتضـی اسـت در صـورت      دانشگاهی تعیین می

مشاهده هرگونه مغایرت در چهره بـا مشخصـات سـامانه    

ــه دفــاتر حراســت واحــدهاي   احــراز هویــت، مــوارد ب

  .دانشگاهی و دفتر مرکزي حراست اطالع داده شود

ر محـل  سند پذیرش تولید شده توسط سـامانه، د  -2

نام واحـد و   دانشگاهی چاپ و جهت عملیات داخلی ثبت

  . گیرد مورد استفاده قرار می... 

سند پذیرش تهیه شده الزم است در سوابق و پرونده 

دانشجو ثبت و نگهداري گردد تـا در مرحلـه فراغـت از    

  .تحصیل مورد استفاده قرار گیرد

ــی  -3 ــاز، م ــورت نی ــالح   در ص ــت اص ــوان جه ت

اي یا عکس فرد پذیرفته شده اقدام و  مهمشخصات شناسنا

نام مشروط به عمل آورد  براساس سند استعالم از وي ثبت

و  مرکز سـنجش و پس از وصول تأییدیه اصالح از طرف 

  .نام قطعی اقدام نمود جهت ثبت پذیرش دانشگاه

در سـامانه جـامع    بـت نـام  ثهاي  فرمکلیه  تکمیل -4

تکمیل فرمهاي  و در صورت عدم) آموزشیار(آموزشی دانشگاه

فوق از طریق سامانه فراهم نمودن شرایط در واحدهاي قبـولی  

ــل آن و ثبــت در ســامانه ذکــر شــده  ــه  جهــت تکمی و ارائ

الزم ف همچنـین  توضیحات الزم در مورد نحوه تنظیم آنها

است پس از ثبت مشخصات در آموزشیار از فرمهاي تکمیلـی  

  .پرینت و از فرد پذیرفته شده امضاء گرفته شود
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قبولی مشروط بـه  (توسط داوطلبین  6فرم شماره  -5 

تکمیــل و ســپس تحویــل حراســت واحــد ) اخــذ تعهــد

  .دانشگاهی گردد

الزم به ذکر است کـه ادامـه تحصـیل بـدون      : 1تذکر مهم 

به هیچ وجه ) ارائه شده در تاریخ مقرر(مدرك پایه قابل قبول 

و گذراندن دروس دانشجو نام  پذیرفته نبوده و در صورت ثبت

باید از تحصیل منع شـده و دروس گذرانـده شـده نیـز قابـل      

  .سازي نخواهند بود معادل

س از آنکه پذیرفته شدگان اطالعـات و مـدارك   پ : 2تذکر مهم 

وزشـیار بارگـذاري نمودنـد واحـدهاي     خود را در سـامانه آم 

کـه بـه اطـالع    ق یـک دوره زمـانی   باست ط دانشگاهی الزم

آن واحـد اعـالم مـی نماینـد اصـل مـدارك       پذیرفته شدگان 

پذیرفته شدگان را دریافت و با مدارك بارگذاري شده مطابقت 

نـامبرده   دهند و در صـورت هرگونـه مغـایرت از ثبـت نـام     

  .جلوگیري بعمل آورند

  : چاپ کارت دانشجویی 

  : 15/6/1397مورخ  1529/11مطابق بخشنامه   )تذکر

کارت دانشجویی ، دانشجویان جدید الـورود همزمـان    -

با ثبت نام و با استناد به برگه انتخاب واحد به عنـوان آخـرین   

  .مرحله از مراحل ثبت نام در همان روز صادر و تحویل گردد

ـ به منظور همسان سـازي کـارت دانشـجویی بای    - تی س

صـادر   )PVC(کارت دانشجویان به صـورت پـی وي سـی    

  .گردد

ثبت تأیید دریافت کارت دانشجویی در سامانه احـراز   -

هویت مرکز سنجش و پـذیرش دانشـگاه قبـل از تحویـل بـه      

  .دانشجویان الزامی است

هاي دانشجویی و تمدید  متولی پشتیبانی صدور کارت -1

باشد  میدانشگاه  دانشجوییفرهنگی و معاونت حوزه اعتبار آن 

دانشگاهی مطابق بندهاي ذیل اقـدام   هاي و مقتضی است محل

  .الزم را در این خصوص به عمل آورند
افزاري مورد نیاز شامل چـاپگر   تهیه تجهیزات سخت -2

PVC هــاي خــام  و کــارتPVC )در صــورت اســتفاده از 

هاي مقـوایی   و یا چاپگر رنگی براي کارت) PVCهاي  کارت

  ).هاي مقوایی در صورت استفاده از کارت(
هـاي   افزار با انجـام همـاهنگی   اندازي نرم راهنصب و  -3

الزم توسط کارشناس فناوري واحد بـا کارشناسـان فنـاوري    

انـدازي   هاي مربوطـه و راه  سازمان مرکزي جهت دریافت فایل

  .افزار نرم

افـزار   آموزش نحوه استفاده از برنامه بـه کـاربر نـرم    -4

ی چاپ کارت و یا نماینده فناوري اطالعات واحـد دانشـگاه  

شامل، آموزش مسـتقیم بـه کـاربر و دریافـت فایـل راهنمـا       

)HELP (   توسط نماینده اداره کل فناوري سـازمان مرکـزي

  .دانشگاه

هاي دانشـجویی بـا اسـتفاده از     اقدام به چاپ کارت -5

افزار چاپ کارت با توجه به مندرجات موجود در راهنماي  نرم

به ذکر است که  الزم. افزار توسط کاربر معاونت دانشجویی نرم

الورود پس از محـرز شـدن    چاپ کارت براي دانشجوي جدید

تحصیل وي در واحد دانشـگاهی و انتخـاب واحـد صـورت     

  .گیرد می

افزار  در صورت بروز هر گونه اشکال در رابطه با نرم -6

کارشـناس   توانـد بـا   چاپ کارت نماینده فناوري واحـد مـی  

رتباطـات سـازمان   مربوطه در اداره کل فناوري اطالعـات و ا 

الزم به ذکـر اسـت کـه رعایـت     . مرکزي تماس حاصل نماید

در این خصـوص   1/7/91مورخ  210379/38بخشنامه شماره 

  .الزامی است

  :شدگان  نام از پذیرفته نکات الزم در خصوص ثبت -بخش اول 

شدگان قطعی با آزمون و بدون آزمـون   نام از پذیرفته ثبت  

با رعایت موارد زیـر  ) Ph.D(ورودي دوره دکتري تخصصی 

  .شود انجام می

هـا در صـورت دارا    شدگان قطعی تمام رشـته  پذیرفته -1

نامـه   توانند براساس زمان مندرج در ویژه بودن مدارك الزم می

نـام بـه واحـدهاي     شدگان مزبور جهت ثبت اعالم اسامی قبول

واحدهاي دانشگاهی براساس  .دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند

ریــزي صــورت گرفتــه و براســاس بخشــنامه شــماره برنامــه 

ــورخ  23792/30 ــال ( 25/4/96مـ ــی سـ ــویم آموزشـ   تقـ

شـدگان در   عدم مراجعه پذیرفته .مراجعه نمایند) 1400-1399 

مهلت مقرر بـه منزلـه انصـراف از تحصـیل در دوره دکتـري      

اصـل مـدرك     :مـدارك الزم  ( .تخصصی تلقی خواهـد شـد  

صل شناسنامه، شـش قطعـه   تحصیلی دوره کارشناسی ارشد، ا

الزم به ذکـر اسـت کـه ادامـه     . )عکس و کارت پایان خدمت

ارائـه شـده در تـاریخ    (تحصیل بدون مدرك پایه قابل قبـول  

نـام و   به هیچ وجه پذیرفتـه نبـوده و در صـورت ثبـت    ) مقرر
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گذراندن دروس، دانشجو باید از تحصیل منـع شـده و دروس    

  .واهد بودسازي نخ گذرانده شده نیز قابل معادل

باشند آمـار و فهرسـت    واحدهاي دانشگاهی ملزم می -2

اداره کل امور آمـوزش و  نام شدگان را در اسرع وقت به  ثبت

دانشـگاه ارسـال   هـاي آموزشـی    تحصیالت تکمیلی معاونـت 

   .نمایند

 تواننـد بـا رعایـت سـقف     واحدهاي دانشگاهی مـی  -3

 نفر براي هر کـالس در مقطـع دکتـري تخصصـی،     10حداکثر

با تقـدم نمـره   شدگان نیمسال دوم،  نام از پذیرفته نسبت به ثبت

هاي آموزشی موظـف هسـتند براسـاس     گروه .کل اقدام نمایند

با بررسی پایگاه اینترنتـی  (هاي درسی ابالغ شده  آخرین برنامه

ریزي درسی در  وزارت علوم یا پایگاه اینترنتی اداره کل برنامه

و ) بـالغ شـده قـرار گرفتـه    هاي درسی ا جریان آخرین برنامه

هـاي   ریـزي درسـی گـروه    برنامه. ریزي الزم انجام دهند برنامه

ریزي درسی صورت  آموزشی باید با هماهنگی اداره کل برنامه

گرفته و هرگونه اقدامی بدون هماهنگی مسئولیت آن به عهـده  

  .آن واحد دانشگاهی است

هاي درسی دریـافتی از وزارت علـوم    بدیهی است برنامه

بدون هماهنگی با سازمان مرکزي قابل اجرا نبوده و مسـئولیت  

  .آن به عهده مسئولین آموزشی واحد دانشگاهی است

الزم به ذکر است که دانشجویان تابع مقررات آموزشـی،  

  .درسی و مالی سال شروع به تحصیل خود هستند

نام شـماره   واحدهاي دانشگاهی موظفند در زمان ثبت -4

ریافت و نسـبت بـه اعتبـار سـنجی آن بـه      همراه متقاضی را د

  .رسانی اقدام نمایند برداري در فرآیند اطالع منظور بهره

  : نام  مدارك الزم براي ثبت  -بخش دوم 

فـوق  (اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسـی ارشـد   -1

در رشته مربوط، صادره از دانشگاه آزاد اسـالمی یـا   ) لیسانس

کشور که مـورد تأییـد    سایر دانشگاههاي معتبر داخل و خارج

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و 

کـه بـه    آموزش پزشکی باشد و نیز ریز نمرات با ذکر معـدل 

تأیید دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رسـیده  

مــدارك حــوزه علمیــه ســطح ســه و ارزش علمــی و  .باشـد 

اغت از تحصیل پـس  تصویر مدرك فر. استخدامی داشته باشند

از تطبیق با اصل آن، برابر با اصل شده و به مهر مربوط ممهور 

امنـی در   اصل مـدرك در محـل   دانشجو ضبط و و در پرونده

   ).اي به آن وارد شود بدون آنکه خدشه. (گردد نگهداريواحد 

 /گـواهی موقـت   (افـرادي کـه اصـل مـدرك      : 1 تبصره

ا ارائه گواهی انشایی معتبر و را در اختیار ندارند و ب)  دانشنامه

مشـخص   درج تاریخ فارغ التحصـیلی، (مورد قبول دانشگاه

بودن میانگین کل فارغ التحصیلی و تسویه حساب کامـل  

تـا پایـان   ثبت نام می شوند بایسـتی حـداکثر   ) از مقطع پایه

نیمسال اول تحصیلی مدرك تحصیلی پایه را مطـابق ضـوابط   

غیر این صورت از ادامه تحصیل مقطع مربوطه ارائه کنند و در 

به هر حال گواهی مذکور، زمان فراغت از . فرد جلوگیري شود

   .درج شده باشد 31/6/99تحصیل حداکثر 

ئیدیـه ایـن گـواهی هـا و     ضروري است کـه تا  : 2تبصره 

مدارك تحصیلی و ریز نمرات، توسط واحد دانشگاهی محـل  

سسـه آمـوزش   قبولی از طریق مکاتبه با واحد دانشگاهی یا مو

و در عالی که ذینفع در آن تحصیل نموده به صورت محرمانـه  

ضمناً در . اولین نیمسال شروع به تحصیل دانشجو استعالم شود

مکاتبه اي که در خصوص تایید مدرك تحصـیلی یـا گـواهی    

صادره از محل تحصیل قبلی پذیرفته شده صورت مـی گیـرد   

بـه موسسـه    خواسته شود چنانچه گواهی مشـابه بـراي ارائـه   

آموزش عالی دیگري براي ثبت نام و تحصیل در دوره دکتري 

      .تخصصی ذینفع ارائه نموده اند، اعالم گردد

غیر /نام پذیرفته شدگان مدرك معادل جهت ثبت:  3تبصره 

مــورخ  28562/30رســمی، رعایــت مفــاد بخشــنامه شــماره 

  .الزامی است 11/5/96

دار و دو بـرگ   شناسـنامه عکـس  کارت ملـی و  اصل -2

  ).اصل شناسنامه براي تطبیق است(صویر از تمام صفحات آنت

تمام رخ که اخیراً تهیه شـده   43قطعه عکس  شش -3

  ). قطعه 12براي مشمولین (باشد

بـرادران  عمـومی  وظیفه خدمت مدرکی که وضعیت  -4

  .پذیرفته شده را مشخص نماید
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  : تذکرات مهم  

مطابق ضـوابط یـاد شـده در بخشـنامه شـماره       : 1 تذکر

موضوع بررسی مدارك معادل (  11/5/96مورخ  28562/30

و )  و غیر رسمی دانشـجویان رشـته هـاي غیـر پزشـکی     

العمل پیوستی آن نسبت به بررسـی مـدارك رسـمی و    دستور

مدارك معادل پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشـگاه اقـدام   

  .گردد

هاي علوم پزشـکی کـه در    آموختگان رشته دانش : 2تذکر 

نام نباید بیش از یک  شوند در هنگام ثبت این مقطع پذیرفته می

ر غیر ایـن  سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان گذشته باشد د

صورت باید گواهی پایان طرح و یا معافیـت از طـرح مـورد    

  .تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند

نام دانشجویان غیـر   با توجه به این که مجوز ثبت  : 3تذکر 

ایرانی پـس از انجـام اسـتعالم صـالحیت عمـومی از مراجـع       

دانشـجویان غیـر    الملـل و امـور   معاونت بینذیصالح از طریق 

شود لـذا بـه منظـور جلـوگیري از      به واحدها صادر می ایرانی

و امـور  الملـل   بـین معاونـت  حضور دانشجویان غیر ایرانی در 

موظفند  ، کلیه واحدها و مراکز دانشگاهیدانشجویان غیر ایرانی

 مرکز سـنجش پس از اعالم قبولی داوطلبان غیر ایرانی از سوي 

حداکثر ظرف مـدت یـک   از ذیل را ، مدارك مورد نیو پذیرش

الملـل و امـور    معاونـت بـین  جهـت صـدور مجـوز بـه     هفته 

  .ارسال نمایند دانشجویان غیر ایرانی 

  .نامه واحد معرفی -

  .یک قطعه عکس -

  .آخرین مدرك تحصیلی به انضمام ریز نمرات دروس -

  .تصویر کارت اقامتی یا گذرنامه -

  . 5فرم پیوست شماره  -

  .آزمونسند پذیرش  -

در (تصـویر کــارت ملـی و صــفحات شناسـنامه مــادر     -

  ).صورت داشتن مادر ایرانی

بایست براي انجام امـور   شدگان غیر ایرانی می کلیه پذیرفته

 saorg.irکنسولی به سامانه دانشجویان غیر ایرانی بـه آدرس  

بـا    پس از اخذ کُد رهگیري از سامانه مـذکور، . مراجعه نمایند

  .تماس حاصل نمایند 47352425و  27 هاي شماره تلفن

مـورخ   83394/10رعایت مفاد بخشـنامه شـماره    : 4تذکر 

نـام اتبـاع غیـر ایرانـی      درخصوص پذیرش و ثبـت  26/12/97

 .باشد هاي دانشگاهی الزامی می توسط محل

هاي گروه پزشکی بایـد داراي  متقاضیان رشته : 5تذکر 

ی به شـرح  مدرك تحصیلی پایه متجانس با رشته درخواست

  :ذیل باشند 

  
  

 مدارك تحصیلی مورد پذیرش نام رشته

مهندسی 

 بافت

آنـاتومی،  (کارشناسی ارشد علـوم تشـریحی   

ــت ــین  باف ــی و جن ــی شناس ــت )شناس ، زیس

، بیوتکنولـوژي، ایمنـی   )ها کلیه رشته(شناسی

شناسی پزشکی، بیولوژي سـلولی مولکـولی،   

ــکی   ــی پزش ــرایش (مهندس ــه گ ــا کلی ، )ه

ت شناسی، فارماکولوژي، سـم  فیزیولوژي، باف

شناسی، بیوپلیمر، بیومـواد، بیوشـیمی بـالینی،    

ژنتیک انسانی، خون شناسی آزمایشـگاهی  و  

بانک خون، فیزیک پزشـکی، نـانوتکنولوژي،   

ــاوري    ــت فن ــکی، زیس ــانوتکنولوژي پزش ن

 پزشــکی، مهندســی پلیمــر، مهندســی مــواد،

مهندسـی   شیمی، بیوشـیمی،  مهندسی شیمی،

شناسـی   ، زیسـت )هـا   کلیه گـرایش (مکانیک 

شناسـی دامپزشـکی، مهندسـی     تکوینی، بافت

کلیه (کامپیوتر ،مهندسی نساجی،مهندسی برق 

 هاي پزشکی، اي در رشته دکتري حرفه)ها رشته

اي  دندانپزشـکی دکتـري حرفـه    داروسازي و

  .دامپزشکی وعلوم آزمایشگاهی

 پرستاري

ــی ا ــد در یک ــتهکارشناســی ارش ــاي  ز رش ه

آموزش یا مدیریت خـدمات پرسـتاري و یـا    

هاي مربـوط بـه پرسـتاري،     ها و گرایش رشته

 کارشناسی ارشد هوشبري با لیسانس پرستاري 

مدیریت 

خدمات 

بهداشتی 

 درمانی

کارشناسی ارشد در رشته مـدیریت خـدمات   

بهداشتی درمانی، مدیریت بیمارستان، اقتصـاد  

 اء سـالمت، بهداشت، آموزش بهداشت و ارتق

ارزیابی فناوري سالمت، مدیریت توانبخشـی،  

رفاه اجتمـاعی، آمـوزش پزشـکی، مـدیریت     
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 مامایی، مدیریت پرستاري، پرستاري، اجرایی، 

ــدیریت ــرایش (م ــه گ ــا کلی  Business ، )ه

Administration   بهداشت عمـومی، دکتـري ،

اي پزشکی، دندانپزشـکی وداروسـازي،    حرفه

 دامپزشکی

اقتصاد و 

مدیریت 

 دارو

ــه اي ــري حرفـ ــکی،: دکتـ  داروسازي،پزشـ

  دامپزشکی 

ناپیوسته اقتصـاد، اقتصـاد   : کارشناسی ارشد 

بهداشت، ارزیابی فناوري سـالمت، مـدیریت   

خدمات بهداشتی درمانی، نظـارت بـر امـور    

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازي و  دارویی،

به شرط (کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

 ) ی داروسازيدارا بودن کارشناس

نانوفناوري 

 پزشکی

کارشناســی ارشــد نانوفنــاوري پزشــکی    
، بیوفیزیـک، فیزیـک   )نانوتکنولوژي پزشکی(
، )هـا  همـه گـرایش  (، شیمی )ها همه گرایش(

 )ها همه گرایش(شناسی مهندسی شیمی، زیست
، مهندسـی  )هـا  کلیـه گـرایش  (مهندسی مـواد 

، )هــا کلیــه گــرایش(بیوتکنولــوژي  نســاجی،
، اعضاي مصنوعی، انگل شناسی، ایمونولوژي

ــه   ــت حرف ــی بهداش ــیمی، مهندس اي،  بیوش
شناسی پزشـکی و مبـارزه بـا نـاقلین،      حشره

ژنتیک انسانی، علوم تغذیـه، علـوم و صـنایع    
غذایی، علوم بهداشتی در تغذیه، فیزیولـوژي،  
فیزیـوتراپی، قـارچ شناسـی، میکروبشناســی،    

شناسی پزشـکی، مهندسـی بهداشـت     ویروس
ــیط، فیز ــی،   مح ــم شناس ــکی، س ــک پزش ی

هماتولوژي، مهندسی پزشکی، زیست فناوري 
ــانو    ــی، ن ــاوري داروی ــت فن ــکی، زیس پزش
ــی،  ــیمی داروئ ــک، ش ــوژي، فوتونی  بیوتکنول
تکنولـوژي گـردش خــون، مهندسـی پلیمــر،    

ــه ــري حرف ــکی و  دکت ــکی، دندانپزش اي پزش
 اي دامپزشکی دکتراي حرفه داروسازي و

فارماکولوژي 

 پزشکی

ــی ار ــري  کارشناس ــاکولوژي، دکت ــد فارم ش

اي پزشکی، دندانپزشـکی، داروسـازي،    حرفه

 .اي علوم آزمایشگاهی دکتري حرفه

داروسازي 

 سنتی

ــه ــري حرف ــازي، دکت ــی  اي داروس کارشناس
ارشدپیوسته داروسازي و کارشناسـی ارشـد   

ــودن (ناپیوســته داروســازي ــه شــرط دارا ب ب
 )کارشناسی داروسازي 

مهندسی 

پزشکی 

کلیـه  (کارشناسی ارشـد مهندسـی پزشـکی    
) هـا  کلیه گرایش(، مهندسی مکانیک )گرایشها

رباتیک 

 پزشکی

کلیـه  (مهندسی مکاترونیـک ، مهندسـی بـرق   
، مهندسی رباتیک، مهندسی و علوم )ها گرایش

 ، اعضاي مصنوعی و)ها کلیه گرایش(کامپیوتر 
وسایل کمکی، انفورماتیک پزشـکی، فنـاوري   

زیـوتراپی  فی اطالعات سـالمت، فیزیـوتراپی،  
ــی،کاردرمانی، ــه   ورزش ــومی، مجموع ارگون

هـاي جلـو    شـامل رشـته  (مهندسی هوا فضـا  
هـاي   دینامیک پرواز و کنترل، سـازه  برندگی،

ــوایی، ــک، ه ــوایی و   آئرودینامی ــوانح ه س
 مهندسـی فضـایی،   هـاي پـروازي،   صالحیت

اي  دکتـراي حرفـه   مهندسی فناوري ماهواره و
 پزشکی 

آموزش 

بهداشت و 

ارتقاء 

 مت سال

کارشناسی ارشد آموزش بهداشـت، آمـوزش   
بهداشت وارتقاء سالمت، مهندسـی بهداشـت   

اي، علـوم   محیط، مهندسـی بهداشـت حرفـه   
رفـاه   جامعه شناسـی،  تغذیه، علوم اجتماعی،

هاي شـهري و   توسعه محلی گرایش اجتماعی،
روستائی، آموزش پزشکی، روانشناسی، علوم 

، گـذاري سـالمت   تربیتی، پرستاري، سیاسـت 
مشاوره، مدیریت رسانه، آموزش بزرگسـاالن،  

گـذاري سـالمت،    آموزش پزشـکی، سیاسـت  
 اي پزشـکی و  پرستاري، دکتراي حرفه مامائی،

اي دامپزشـکی و   دکتراي حرفـه  دندانپزشکی،
 متخصصین بالینی 

 سم شناسی 

ــه ــري حرف داروســازي ، پزشــکی ، : اي  دکت

  دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی بالینی، بیوشـیمی،  : اسی ارشد کارشن

هـاي علـوم سـلولی و     گرایش( شناسی زیست

مولکــولی، ژنتیــک، میکروبیولــوژي، زیســت 

  )فناوري

داروســازي، ســم شناســی، داروشناســی    

کارشناســـی ارشـــد پیوســـته داروســـازي 

بـه  (وکارشناسی ارشد ناپیوسـته داروسـازي   

 )شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي
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  : شدگان مشمول  نام پذیرفته شرایط الزم براي ثبت -سوم   بخش 

وظیفـه   سازمانشده در آزمون از نظر  برادران پذیرفته  

  : عمومی باید داراي یکی از شرایط زیر باشند

1-3 
یـا معافیـت دائـم     داشتن کـارت پایـان خـدمت   

 .)پزشکی، کفالت یا موارد خاص(کامپیوتري

2-3  

در مدت  دارندگان کارت معافیت موقت کفالت -
نـام و تحصـیل ندارنـد     اعتبار آن منعی براي ثبـت 

لیکن الزم است قبل از انقضـاي اعتبـار معافیـت    
مذکور آن را تمدید نموده و برگ معافیت تمدیـد  
شده را به دانشگاه ارائه کنند در غیر این صـورت  

  .براي آنان درخواست معافیت تحصیلی گردد
اً دارندگان کارت معافیت موقت پزشـکی صـرف   -

یا وظیفه عمومی مجـاز   10+ با مجوز دفاتر پلیس 
  .باشند نام و ادامه تحصیل در دانشگاه می به ثبت

3-3  

هاي نظـامی و انتظـامی    پرسنل شاغل در دستگاه -
موافقـت  جمهوري اسالمی ایران، با ارائه گـواهی  

نحـوه  مربوطه که صـراحتاً بـه   محل خدمت  یگان
ره شـده  اشـا فـرد  موافقت با تحصـیل  و همکاري 

هـاي   افرادي که به صورت امریه در دسـتگاه  باشد
باشـند   ها مشغول خدمت می نظامی یا سایر سازمان

الزم است مشابه شاغلین وظیفه عمومی از خدمت 
با توجه به مفاد دفترچه راهنمـاي  (.ترخیص گردند

سازمان سـنجش   99آزمون دکتري تخصصی سال 
  .)کشور

4 -3  

منعی براي بل از آن و ق 1349متولدین نیمه اول  -

و قبـل از   1352همچنین متولـدین  . نام ندارند ثبت

هاي غیرپزشکی و متولـدین   التحصیل رشته آن فارغ

هاي گروه پزشکی الزم اسـت کـارت    رشته 1344

  .معافیت دائم خود را ارائه نمایند

5 -3  

سربازان حین خدمت یا متعهـدین خـدمت بـه     -
ه تعهد آنـان  ها و نهادها که خدمت یا دور سازمان

رسد مجاز بـه   به طور قطع به اتمام می 30/7/99تا 
این افـراد بایـد متعهـد گردنـد     . باشند نام می ثبت

تاریخ اتمام خدمت آنان در کارت پایـان خـدمت   
ــود 30/7/99بعــد از  ســربازان حــین . نخواهــد ب

انـد   خدمت که بدون غیبت به خدمت اعزام شـده 
تحصـیل  اگرچه بیش از یک سـال از فراغـت از   (

ایـن  ) باشـند  نام می آنان گذشته باشد مجاز به ثبت
افراد الزم است بـا گـواهی یگـان مربوطـه و بـا      

به وظیفه  درخواست معافیت تحصیلیدریافت فرم 
عمومی اعزام کننده یا محـل تحصـیل مراجعـه و    

نـام و   مجوز ترخیص دریافت و سپس مجوز ثبـت 
  .تحصیل را دریافت و به دانشگاه ارائه نمایند

6 -3  

التحصـیل دوره   مشموالن وظیفه عمـومی فـارغ   -

کارشناسی ارشد پیوسـته و ناپیوسـته کـه  زمـان     

نگذشـته   یک سالفراغت از تحصیل آنان بیش از 

و بایسـتی تصـویر    ندارند نام باشد منعی براي ثبت

دوره تحصـیلی قبلـی    تحصـیلی  برگ لغو معافیت

  .خود را ارائه نماید

از  سـال   یکه بیش از التحصیالن فوق چنانچ فارغ

باشد مجاز بـه  فراغت از تحصیل آنان سپري شده 

  .نام نیستند ثبت

اي  التحصیالن مشمول دوره دکتـري حرفـه   فارغ -

  .که منعی از نظر طرح خدمتی رشته مربوط ندارند

7-3  

هـاي علمیـه کـه داراي معافیـت      حـوزه طالب  -
باشند مـادامی   تحصیلی حوزه از وظیفه عمومی می

غال به تحصیل آنان از سوي مرکز مدیریت که اشت
هاي علمیه استان محل تحصیل تأییـد شـود    حوزه

) بــا ذکــر شــماره و تــاریخ معافیــت تحصــیلی (
توانند بدون درخواست معافیـت تحصـیلی در    می

ــد و در صــورت ابطــال  دانشــگاه تحصــیل نماین
معافیت تحصیلی از سوي حـوزه علمیـه مربوطـه    

باشـند لـذا    نشگاه نمیمجاز به ادامه تحصیل در دا
در هر نیمسال گواهی اشتغال بـه  این افراد بایستی 

   .تحصیل در حوزه را به دانشگاه ارائه نمایند

  : تذکرات مهم 

در مـورد مشـموالن    درخواست معافیت تحصیلیفرم  -1

بایستی به طور کامل و با درج اطالعات دقیق تنظـیم شـده و   

نـام،   از زمان ثبـت مشمول موظف است ظرف حداکثر دو هفته 

یا وظیفه عمومی را مبنـی بـر بالمـانع     10+ پاسخ دفاتر پلیس 

   .نام به محل قبولی ارائه کند بودن ثبت

دانشجویان مشمولی که با استفاده از معافیت تحصیلی  -2

به دلیل انتقال، تغییر رشته یا تغییـر مقطـع مجـدداً در آزمـون     

یـک سـال از   اند مشروط بـر ایـن کـه بـیش از      شرکت نموده

انصراف آنان سپري نشـده باشـد بـا ارائـه بـرگ انصـراف از       

و مراجعـه   10+محل قبولی به دفـاتر پلـیس   /تحصیل در رشته

شهر جدید را دریافت نمایند به شـرط  /نام در رشته مجوز ثبت

شهر قبلـی از حـد   /سنوات مجاز تحصیل آنان در رشته آن که

در و  ی نباشندو دانشجوي اخراج) سال 5(مجاز نگذشته باشد 

سابقه آزمون مجدد نداشته و از امتیـاز   98و  97هاي  طول سال

اي یـا دکتـري    آن در دوره کارشناسی ارشـد، دکتـري حرفـه   

  .تخصصی استفاده نکرده باشند
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از ماده قانون جدید وظیفه عمومی مصـوب   3تبصره  -3 

    :دارد مجلس شوراي اسالمی مقرر می 22/8/1390

نون براي بار اول به توبیخ کتبـی بـا   متخلفین از اجراي قا

درج در پرونده براي بار دوم عالوه بر توبیخ کتبی به یک مـاه  

انفصال از خدمت و براي بـار سـوم بـه دوم مـاه انفصـال از      

الزم است در اجراي دقیق مقـررات  . گردند خدمت محکوم می

نام اولیه مشموالن نهایـت دقـت بـه عمـل آورده و در      و ثبت

استعالم  10+از وظیفه عمومی محل یا دفاتر پلیس  موارد ابهام

. نام مشموالن اطمینان حاصل گـردد  و براي احراز شرایط ثبت

در هر حال مشموالن غایب یا افرادي که فاقد مجوز از دفـاتر  

  .نام نیستند باشند مجاز به ثبت می 10+پلیس 

نام بایستی برگ لغو  شدگان مشمول براي ثبت پذیرفته -4 

اي  یـا دکتـري حرفـه   تحصیلی دوره کارشناسی ارشد معافیت 

خود را از محل تحصیل ایـن دوره اخـذ و عـالوه بـر سـایر      

  .نام ارائه نمایند مدارك ثبت

 21/3/87مورخ  79816/43برابر مفاد بخشنامه شماره  -5

نام شدگان مشـمول   در مورد درخواست معافیت تحصیلی ثبت

ه سنوات تحصیل در و چنانچ به موقع اقدام الزم صورت گیرد

  سـه (دوره کارشناسی ارشد بیش از سقف مجاز دوره مـذکور  

باشد مشـمول بایسـتی عـالوه بـر بـرگ لغـو معافیـت        ) سال

را ) بدون درج غیبـت (تحصیلی، تصویر مجوز افزایش سنوات 

  .ارائه نماید

نـام   هاي ثبـت  با توجه به ضوابط فوق چون در مهلت -6

صورت  ت نام افرادي که بهدر دانشگاه، قطعی شدن مراحل ثب

شوند موکـول بـه دریافـت مجـوز وظیفـه       نام می مشروط ثبت

عمومی شده است وضعیت این افراد باید تا حصـول نتیجـه و   

  .درخواست معافیت تحصیلی پیگیري گردد

نام قطعـی از مشـموالن و    با توجه به تغییر روند ثبت -7

ـ  ترخیص از خدمت افرادي که با رعایـت سـایر مقـررات    ه ب

نـام موقـت، اخـذ     اند نحوه اقدام براي ثبت خدمت اعزام شده

نام مشمول و قطعی نمـودن آن و همچنـین صـدور     مجوز ثبت

معافیت تحصیلی آنان متعاقباً به کلیه واحدها از طریق بخشنامه 

ایحال روند مذکور به اختصار به شـرح   علی. ابالغ خواهد شد

  : گردد  زیر اعالم می

، بالغی اخیر سازمان وظیفـه عمـومی  با توجه به ضوابط ا

مشموالن وظیفه در بدو ورود در صـورت دارا بـودن شـرایط    

فـرم تنظـیم شـده    نـام موقـت شـده و بـا اخـذ       نام، ثبت ثبت

و ارائـه آن بـه دفـاتر خـدمات     درخواست معافیت تحصـیلی  

وضعیت آنان در سامانه وظیفه عمومی ) 10+پلیس (الکترونیک 

نـام دریافـت    ط باشند مجوز ثبـت بررسی و چنانچه حائز شرای

  . گردد نام آنان قطعی می نمایند و ثبت می

نام و تحصـیل   مشموالن وظیفه عمومی که مجوز ثبت -8

تواننـد گـواهی    را دریافت نموده و به دانشگاه ارائه نمایند، می

اشتغال به تحصیل در مقطع دکتري را با اشـاره بـه شـماره و    

دریافت کرده و ) 10+پلیس  دفاتر(تاریخ مجوز وظیفه عمومی 

به محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد خـود ارائـه نماینـد و    

اعـم از گواهینامـه   (مدارك تحصـیلی خـود در ایـن دوره را    

دریافت نموده و چون متعهد به ) موقت، دانشنامه و ریز نمرات

باشند آن  تحویل آن به محل تحصیل دوره دکتري تخصصی می

  .ارائه کنند را به دانشگاه محل تحصیل

دانشجویان اخراجی دوره دکتري تخصصی مجاز بـه   -9

  .نام و تحصیل مجدد در دوره نیستند ثبت

براي درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان از فرم  -10

اسـتفاده   15/6/92مورخ  183113/34ضمیمه بخشنامه شماره 

  .گردد

  

موارد عدم تشکیل کالس به علـت قلّـت    – چهارمبخش 

  :دانشجو 

هایی کـه   شدگان رشته واحدهاي دانشگاهی در مورد قبول  

به علت قلّت دانشجو کالس آنها در محل دانشـگاهی تشـکیل   

   :شود باید به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند  نمی

از طریـق  نـام بالفاصـله    پس از پایان مهلت ثبـت  – الف  

 93/آ/30915  سامانه عدم تشـکیل کـالس و مطـابق بخشـنامه    

درخصوص آنان تا قبـل از گذشـت    7/10/93مورخ 
16

از  3

  .ها اقدام شود شروع کالس

 4273/10  رعایت مفاد سطوح اختیـارات بخشـنامه   – ب 

بـراي افـرادي کـه مشـمول وظیفـه عمـومی        25/1/95مورخ 

باشند حداکثر یک نیمسال تحصیلی مرخصی صادر گـردد   نمی

نام شدگان نیمسال بعدي  ا ثبتلذا به محض آن که تعداد آنان ب

نام با تأخیر آنـان صـادر    نام که مجوز ثبت یا متأخرین در ثبت

گردیده به تعداد الزم برسد، تحصـیالت دانشـگاهی را آغـاز    

نـام شـدگانی کـه در     بدیهی است چنانچه تعداد ثبـت . نمایند

نیمسال اول سال تحصیلی جاري به آنـان مرخصـی تحصـیلی    

نام به تعـداد الزم برسـد و امکـان     ن ثبتاعطا شده، با متأخری
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 »سمه تعالی اب «

 )»Ph.Dدکتري تخصصی( دوره شدگان راهنماي پذیرفته«

قسمتی از مقررات آموزشی دوره دکتري تخصصـی بـه    

 رسد:  شدگان میشرح ذیل به اطالع پذیرفته

هدف از ایجاد دوره دکتري، تربیت افرادي است کـه   -1

با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن 

شهاي پیشرفته تحقیق و دستیابی بـه جدیـدترین مبـانی    با رو

هـاي علمـی و   آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمینه

نیازهاي کشور و گسترش مرزهـاي دانـش در   تحقیقی در رفع

هایی در جهان دانش رشته تخصصی خود مؤثر بوده و به تازه

 دست یابند.

کسب  محور اصلی فعالیتهاي دوره دکتري، پژوهش و -2

تبحر در یک رشته خـاص علمـی اسـت و آمـوزش وسـیله      

هاي آموزشی دانشجویان این دوره است برطرف کردن کاستی

 تا راه را براي وصول به هدف دوره هموار سازد.

دوره دکتري به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم  -3

 شود:  می

مرحله آموزشی از زمـان پذیرفتـه شـدن دانشـجو در      -

شود. در دوره آموزشی جامع ختم می ارزیابیبه  آغاز و دوره

چنانچـه در ایـن    و باشـد می 20از  14حداقل نمره هر درس 

نرسـد از ادامـه    16مرحله میانگین کل نمـرات دانشـجو بـه    

تحصیل وي جلوگیري خواهـد شـد. دانشـجویی کـه دروس     

مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد، بایـد در  

جامع که بـه صـورت کتبـی و شـفاهی برگـزار       ارزیابییک 

نبایـد   ارزیـابی شود، شرکت کند. (میانگین کل نمرات این می

کمتر باشد و چنانچه نتواند این میانگین را کسب نماید  16از 

جـامع مزبـور    ارزیـابی فقط یکبار دیگر مجاز به شـرکت در  

 باشد).می

مرحله پژوهشی پـس از مرحلـه آمـوزش آغـاز و بـا       -

 پذیرد.رساله و دفاع از آن پایان می تدوین

توانند تحقیقات مرحلـه پژوهشـی   دانشجویان می تبصره :

نـام رسـمی   خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت

آنان براي مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط بـه موفقیـت   

 در امتحان جامع است.

تعداد واحدهاي درسی دوره دکتري تخصصی مطابق  -4
و منــدرجات  21/8/98مــورخ  51276/30شــنامه شــماره بخ

برنامه درسی مصوب بـا تأییـد گـروه آموزشـی مربوطـه بـا       
   باشد.واحد می 36احتساب رساله به تعداد کل 

 الف : دانشجویان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون : 

مـورخ   47022/30هـاي شـماره   با توجـه بـه بخشـنامه   

نامـه دوره  و شیوه 6/7/95مورخ  46664/30و شماره  7/7/94

مـورخ   52193/30هـاي غیرپزشـکی (  دکتري تخصصی رشته

ــورخ 24/8/96 ــه م ــی و  29/8/97) و جلس ــوراي آموزش ش

تحصیالت تکمیلـی دانشـگاه درخصـوص دروس جبرانـی،     

شدگان بدون آزمون دوره دکتري تخصصی ملـزم بـه   پذیرفته

مقاله  واحد دروس جبرانی مشترك (روش تحقیق، 4گذراندن 

باشـند ولـیکن   و رساله نویسی و زبان تخصصی پیشرفته) می

 3واحد دروس جبرانی باقیمانده مطابق تبصـره   6درخصوص 

مـورخ   52193/30نامه دوره دکتري تخصصی (شیوه 13ماده 

) موضوع در حیطه اختیارات شوراي گروه آموزشی 24/8/96

 6تواند براي تعیـین  ضمناً گروه آموزشی مربوطه می باشد.می

واحد دروس جبرانی الزامی  4واحد دروس جبرانی (عالوه بر 

مشترك) برابر دستورالعمل تکمیلی دروس جبراي مخصـوص  

 50481/30دوره دکتري تخصصی موضوع بخشـنامه شـماره   

 اقدام نماید. 19/8/98مورخ 

 ب : دانشجویان دوره دکتري تخصصی با آزمون : 

هـاي  شـته نامه دوره دکتري تخصصـی ر با توجه به شیوه

) و جلسـه مـورخ   24/8/96مـورخ   52193/30غیر پزشکی (

شوراي آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه      29/8/97

شـدگان بـا آزمـون دوره    درخصوص دروس جبرانی، پذیرفته

دکتري تخصصی که در برخـی از دروس امتحـانی خـود در    

درصد نمره کل  50آزمون دکتري تخصصی نمره خام کمتر از 

اند بایستی از دروس مـرتبط بـا   کسب نموده) 5000(کمتر از 

واحـد (عـالوه بـر     6به میزان دوره کارشناسی ارشد به میزان 

 دروس مشترك)به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

 6توانـد بـراي تعیـین    ضمناً گروه آموزشی مربوطه مـی 

واحد دروس جبرانی الزامی  4واحد دروس جبرانی (عالوه بر 

العمل تکمیلی دروس جبراي مخصـوص  مشترك) برابر دستور

 50481/30دوره دکتري تخصصی موضوع بخشـنامه شـماره   

 اقدام نماید. 19/8/98مورخ 

واحد و حداقل نمره  10حداکثر تعداد واحدهاي جبرانی 

 20از  14آن بدون احتساب میانگین کل دانشجو در هر درس 

واحد جبرانی یک نیمسـال تحصـیلی بـه     10است به ازاء هر 

 شود. مدت مجاز مرحله آموزش افزوده می
طــول مــدت تحصــیل در دوره دکتــري تخصصــی  -5

 .سال) است 4حداکثر هشت نیمسال (

 21/8/98مـورخ   51276/30برابر بخشـنامه شـماره    -6

و  6دانشجو در هـر نیمسـال تحصـیلی الزم اسـت حـداقل      

واحد درسی را مطابق برنامه درسی مصوب با نظر  10داکثر ح

 و تأیید گروه آموزشی مربوطه انتخاب کند.

چنانچه دانشجو در طول نیمسال تحصـیلی بـیش از    -7

١۶
هاي یـک درس غیبـت کنـد، آن درس حـذف     از کالس ٣

آموزشی (غیبت 
١۶
 ) خواهد شد.٣

اي دانشگاهی ممکن است بعد از ظهـر یـا در   کالسه -8

 بعضی از اوقات در روزهاي جمعه تشکیل شود.

دانشجو موظف است طبق تقویم اعالم شـده توسـط    -9
نام و رسیدگی بـه امـور   واحد دانشگاهی، به موقع جهت ثبت

آموزشی خود به واحد دانشگاهی مربوط مراجعه کند چنانچـه  



 1پیوست 

 

 

 

موقع دروس ارائـه شـده،    دانشجویان به علت عدم انتخاب به
حذف واحد درسی، عدم شرکت در جلسات امتحانی و اخـذ  
مرخصی تحصیلی، نمره قبـولی را کسـب نکننـد و در پایـان     
دوره با کمبود واحدهاي درسی گذرانده شده مواجه شـوند و  

گونه تعهدي در یا سنوات مجاز آنان خاتمه یابد، دانشگاه هیچ
ـ   ازه ادامـه تحصـیل بـه آنـان     ارائه واحدهاي باقیمانده یـا اج

 نخواهد داشت. 

(موضـوع   31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه  -10

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غیر پزشکی) 

عالی یا دانشگاه اعم از تحصیل همزمان در دو مؤسسه آموزش

باشد. ضمناً دانشـجویان مجـاز   دولتی یا غیر دولتی ممنوع می

ان با خدمت نظـام وظیفـه در دانشـگاه تحصـیل     نیستند همزم

 نمایند.

زمان دانشجویان دوره دکتري در مقاطع تحصیل هم تذکر :

 55192/10کاردانی و کارشناسی برابر مفاد بخشـنامه شـماره   

 قابل بررسی خواهد بود. 5/9/98مورخ 

شدگان ایـن دوره فقـط از نظـر    اعالم اسامی پذیرفته -11

احراز صالحیت عمومی بـراي آنـان   باشد و مراحل علمی می

شده است بنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامـه تحصـیل   نانجام 

شدگان از نظر صالحیت عمومی، ممنوع اعالم گـردد،  پذیرفته

موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شده ابـالغ و  

از ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل خواهد آمد و چنانچـه  

ی در این خصوص داشته باشـد، الزم اسـت   داوطلب، اعتراض

هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاه اقدام کتباً از طریق قسمت

 و موضوع پیگیري گردد.

و به بعد باید در نیمسال  98دانشجویان ورودي سال  -12

اول سال شروع به تحصیل (سال ورود) نسبت به ارائه گواهی 

نمره الزم براساس آزمون زبان مورد تأیید دانشگاه و با کسب 

 18/3/98مورخ  14321/30جدول مندرج در بخشنامه شماره 

اقدام نمایند در غیر این صورت باید در آزمون تعیـین سـطح   

هـاي زبـان   زبان شرکت نموده و متناسب بـا سـطح در دوره  

نام نمایند. شـرکت ایـن دانشـجویان در آزمـون     دانشگاه ثبت

 باشد.أیید دانشگاه میجامع منوط به ارائه مدرك زبان مورد ت

هاي الهیـات و معـارف   هاي دکتري رشتهدانشجویان دوره

فقه و مبانی  ها)، علوم قرآن و حدیث،اسالمی (تمامی گرایش

 فقـه و حقـوق جـزا،    ،»ره«هـاي امـام خمینـی    حقوق اندیشه

مدرسی معارف اسـالمی، زبـان و ادبیـات فارسـی، حکمـت      

هاي تاریخ ایران بعد از یشمتعالی، عرفان اسالمی، تاریخ (گرا

اسالم و تاریخ اسالم)، زبان و ادبیات عربی، عرفان اسالمی و 

، فقه و حقوق خصوصی، تصوف »ره«هاي امام خمینی اندیشه

فقه و مبانی حقـوق اسـالمی،   و عرفان اسالمی، کالم اسالمی،

مــورخ  15084/30ادیـان و عرفـان، برابــر بخشـنامه شـماره     

 60مره قابل قبـول آزمـون زبـان عربـی(    توانند نمی 22/3/97

  به عنوان آزمون زبان ارائه کنند. ) را نیزکلدرصد از نمره 
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}

 »سمه تعالی اب« 

 

 )  Ph.D دکتري تخصصی( و بدون آزمون آزمونباشدگان نام پذیرفتهفرم درخواست ثبت

  لطفاً اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و با خط خوانا تکمیل نمایید.

 مشخصات دانشجو :  ـالف 

   ـ شماره شناسنامه:  5       ـ تابعیت: 4     :ـ نام پدر3   خانوادگی: ـ نام2   ـ نام: 1

  ـ محل صدور شناسنامه: (حوزه:8استان:           )   شهر:    ـ محل تولد :(روستا : 7 ❒مرد ❒ـ جنسیت : زن6

    ❒قبولـ نوع پذیرش در آزمون: 11    ـ تاریخ صدور شناسنامه:   /  / 10  13ـ تاریخ تولد:  /  /   9)       استان:  شهر: 

  ،❒مسیحی )،❒سنی ❒ـ دین اسالم(شیعه14) ❒متأهل ❒ـ وضعیت تأهل: (مجرد13 ❒ـ استفاده از سهمیه رزمندگان12 ❒ذخیره

                    ❒ ، زرتشتی❒کلیمی 

 ب ـ سوابق تحصیلی (براساس آخرین مدرك تحصیلی  دریافت شده): 

   دررشته :    حوزه معادل : ـ تحصیالت 3، ❒دکتري تخصصی ـ 2،  ❒ـ  فوق لیسانس1
 التحصیل سال :فارغ   استان :    ) شهرستان :     حوزه علمیه :     از (دانشگاه : 

 )❒ـ فاقد شغل2 ❒ـ شاغل1( ج ـ  وضعیت شغلی دانشجو :
     در صورت شاغل بودن :  
   ❒آزاد  ❒خصوصی  ❒المنفعهمعمومی و عا ❒نهادهاي انقالب اسالمی ❒وابسته به دولت ❒دولتینوع سازمان: ـ  
     ❒قراردادي ❒کاروزارتقانونمقرراتطبق ❒خرید خدمت ❒ روزمزد ❒ آزمایشی ❒پیمانی ❒: رسمیاستخدامنوعـ  

 قرارداد :مدت   

   ❒مشغول تحصیل ❒مرخصی براي تحصیل ❒انفصال از خدمت ❒آماده به خدمت ❒بازنشسته ❒شاغل :وضعیت فعلی اشتغال ـ 
 خانوادگی مسؤول مستقیم : نام و نام         پست سازمانی : ـ 

  نام، آدرس و شماره تلفن محل کار :ـ  

  مشخصات والدین دانشجو :ـ  د

 )           آدرس و تلفن محل کار:   شغل :    خانوادگی : ـ پدر : (نام و نام1

 )               کار: آدرس و تلفن محل   شغل:    خانوادگی: ـ مادر : (نام و نام2

 آدرس و تلفن محل سکونت والدین :

 مشخصات همسر دانشجو :ـ   هـ

     شماره شناسنامه :   نام پدر:     خانوادگی : نام و نام

 آدرس و تلفن محل سکونت همسر دانشجو : 

 وضعیت نظام وظیفه (مخصوص برادران) ـ  و

) ❒کفالـت   ❒)، داراي معافیت موقت(پزشکی❒خرید خدمت ❒کفالت ❒پزشکی، داراي معافیت دائم(❒ کارت پایان خدمتداراي

ــزام  13 /   / ، داراي دفترچه آماده به خدمت که در تاریخ  ❒ یا قبل از آن 1354که موعد آن پایان نپذیرفته است، متولد سال  اعــــ

  .❒پذیردان میپای 13 / شروع و در تاریخ  /13 /    /   در حین خدمت هستم که از تاریخ ، ❒شوممی
 

 ـ لطفاً سوابق تحصیلی خود را در جدول زیر بنویسید . 

 نام مؤسسه آموزشی
 سالهاي تحصیلی

 آدرس و تلفن مؤسسه آموزشی تحصیلیمقطع و رشته معدل جغرافیاییمحل
 تا از 

       

       

       

       

 ا دارم . ر   نام در رشته ضمن تأیید مطالب فوق، درخواست ثبت

 امضاء :         تاریخ :         خانوادگی : نام و نام



 3پیوست  
 

 

 تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

 
 »سمه تعالی اب  «

 

 
 
 
 

 

 
 

اند، در هنگام شدهاین فرم توسط رزمندگان یا ایثارگران که با استفاده از سهمیه مربوط در آزمون پذیرفته توجه :

 گردد.نام تکمیل و ارائه میثبت

 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 

 
 

دانشگاه آزاد    لدکتري تخصصی سا دورهکه برطبق کارنامه اینترنتی       اینجانب 

 بــــا استفاده از امتیاز :           اسالمی در رشته 

  ❒ انـ جانباز5  ❒ـ آزاده یا همسر و فرزند4  ❒ـ جهادگر رزمنده3  ❒ـ بسیجی فعال2  ❒ـ رزمنده1

 نمایم، چنانچه در هر زمان ازام تعهد میشدهپذیرفته ❒ـ شاهد7  ❒ %25 ـ همسر یا فرزند جانباز باالي6 

نام و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت قانونی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران ثبت

اریخ اعالم باشم، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ت(موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی) می

دار معتبر ممهور به مهر و شماره سازمان مربوط را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایم. دانشگاه، اصل گواهی نامه عکس

گونه اعتراضی نخواهم صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیري نماید و حق هیچدر غیراین

 داشت.

 

 : امضاء     تاریخ:        خانوادگی : نام و نام



 4پیوست 
 

 

 تعهد نامه تحصیل تمام وقت در دوره دکتري تخصصی

 
 

 »سمه تعالی اب  «

 

 

 

 

 
 

 

     صادره از       به شماره شناسنامه        اینجانب 

     پذیرفته شده دوره دکتري تخصصی در رشته        فرزند 

شوم ضمن رعایت متعهد می        دانشگاه آزاد اسالمی واحد     سال 

ام، در طـی مـدت تحصـیل در    ت داشتهدریاف که  دکتري تخصصی سال دوره شدگان مفاد راهنماي پذیرفته

اي اشتغال به کار نداشـته  واحد فوق به طور تمام وقت حضور پیدا کرده و در هیچ مؤسسه، سازمان یا وزارتخانه

، سازمان یا ارگـان  نام مدرك مبتنی بر مرخصی، مأموریت به تحصیل یا استعفا از وزارتخانهباشم و به هنگام ثبت

سـاعت تـدریس موظـف در هفتـه      8بایست ها میو سایر بورسیهمایم(مربیان مأمور به تحصیل ن یهمربوطه را ارا

 گونه مسئولیتی را در دانشگاه بعهده گیرند).داشته باشند و نباید هیچ

چنانچه در هر مرحله از تحصیل ثابت شود که به کار اشتغال دارم دانشگاه حق اخـراج و توقـف تحصـیل مـرا     

 صورت هزینه انصراف را طبق مقررات پرداخت خواهم نمود.نخواهد داشت و در ای

 

 امضاء :      تاریخ  :       خانوادگی : نام و نام
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 کننده در ت ی و سایر اتباع غیر ایرانی شرکقفرم مشخصات داوطلبین افغانی و عرا                                                       

 انشگاه آزاد اسالمی سال                                د                                                                      دوره
 

 مشخصات فردي

 نام جد :  پدر : نام تابعیت:  جنسیت: 

  تاریخ تولد :   محل تولد : 

 متأهل دور از همسر                   متأهل با همسر                 بیوه                     جدا شده                وضعیت تأهل : هرگز ازدواج نکرده 

 لشغ

 سازمان محل کار/کارفرما :  نوع شغل : 

 نشانی

 تلفن :  خیابان :  نشانی محل کار در ایران : شهر                                        

 :                  کدپستی :   نشانی کامل و دقیق منزل در ایران : شهر               خیابان :            کوچه:                پالك :                 تلفن

 تحت تکفل با افرادمشخصات اعضا خانوار 

 نام جد نام پدر خانوادگینام نام تابعیت
نوع مدرك 

 شناسایی یا اقامتی

شماره مدرك 

 شناسایی یا اقامتی
 نسبت شغل

         

         

         

         

         

 مشخصات تحصیلی داوطلب

 دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه                6-3-3دارند دیپلم نظام جدید     یپلم نظام جدید آموزش متوسطه   دارنده د

 تاریخ اخذ دیپلم :  محل اخذ دیپلم :  معدل کتبی دیپلم :  رشته تحصیلی :  نوع دیپلم : 

 دانشگاهی : تاریخ اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل دوره پیش دانشگاهی : نوع مدرك پیش

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی ارشد ناپیوسته :  کارشناسی :  کاردانی :  

 اقامتی یا شناساییدرك مشخصات م

 دار : برگ تردد خروجی مدت کارت هویت ویژه اتباع خارجی :  دفترچه پناهندگی :  گذرنامه : 

 شماره خانوار :  مدرك اقامتی  : شماره 

 تاریخ انقضاء اقامت  :  تاریخ صدور :  محل صدور :  

 باشد لطفاً مشخصات ایشان را (مشخصات مادر) در این قسمت بنویسید.چنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی می

 محل تولد :  تاریخ تولد :  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

 غیر رسمی  نوع ازدواج :  رسمی  محل صدور:  شماره کارت ملی :  ه :شماره شناسنام

 تلفن ضروري

 نشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري با جنابعالی تماس بگیریم.

 یادآوري و تعهدنامه

نمایم ضمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران، در   یمطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آن را تأیید نموده و تعهد م
ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحت پیگـرد قـانونی   حقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب در دانشگاه نصورت اثبات خالف و کتما

 واهم داشت.  قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مراکز آموزش عالی اعتراضی نخ

 خانوادگی داوطلب  : نام و نام

 تاریخ : 

 امضاء و اثر انگشت : 
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 سال متولد    به شماره شناسنامه        اینجانب بدینوسیله 

ون ـپذیرفته شده در آزم       فرزند         صادره از 

ــگاه        واحد    سال           دانشـ

مقدس ج.ا.ا را  هاي آموزشی و انضباطی دانشگاه و نظامنامهشوم کلیه مقررات و آئینمتعهد میآزاد اسالمی 

رعایت نموده و در صورت عدم تأیید صالحیت عمومی اینجانـب جهـت ادامـه تحصـیل در دانشـگاه آزاد      

اسالمی از حضور در محل دانشگاهی خودداري نموده و حق هرگونه شکایت در خصوص ادامه تحصیل و 

از آن را از خود سلب و عواقب ناشی از آن را به عهده  استرداد مبالغ واریزي (شهریه) و ضرر و زیان ناشی

 گیرم./می

        خانوادگی : نام و نام            

      تاریخ : 

 امضاء :
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فرم تعهد ارائه نمره حد نصاب آزمون زبان دوره دکتري 

 

 »سمه تعالی اب  «

 

 

 

 

 بدینوسیله اینجانب                          به شماره شناسنامه            متولد سال            صادره از        

فرزند                دانشجوي دوره دکتري تخصصی رشته                 سال      واحد           دانشگاه آزاد 

و بخشنامه شماره  18/3/98مورخ  14321/30ماره شوم بر اساس مفاد بخشنامه شاسالمی متعهد می

؛ نسبت به کسب نمره حد نصاب آزمون زبان انگلیسی/ آزمون فراگیر ارزیابی  22/3/97مورخ  15084/30

در صورت عدم ارائه نمره حد نصاب  مهارت هاي زبان عربی (اشتمال) در اولین فرصت ممکن اقدام نمایم.

از شرکت اینجانب در آزمون جامع جلوگیري نموده و حق هیچ گونه  آزمون زبان، دانشگاه آزاد اسالمی

 شکایتی ندارم. 

 

 :نام و نام خانوادگی

 :تاریخ

 :امضاء
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  »بسمه تعالی   « 

  

  

  تعهدنامه تعهدنامه 

  

  صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب   

سال  دکتري تخصصیپذیرفته شده در آزمون           فرزند         متولد سال 

  واحد دانشگاهی               گرایش  / رشته  1399

خود را حداکثر تا ) با ذکر معدل(ریز نمرات  و کارشناسی ارشدشوم اصل مدرك تحصیلی  متعهد می

 . تسلیم واحد دانشگاهی فوق نمایم 1399 -  1400پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

در صورتی که به تعهد فوق عمل ننمایم مطابق تصمیمات دانشگاه با اینجانب رفتار گردد و در این 

  .حالت هیچ ادعایی نخواهم داشت

  :امضاء           : تاریخ                                  : نام و نام خانوادگی 
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