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  دانشگاه تهران 7931سال ( نیمه متمركز آزمون سراسري  Ph.Dدوره دكتري تخصصی )ثبت نام پذيرفته شدگان  راهنماي كامل
 

 

 

 

محتررم را  و کارشناسان   دانشگاه تهران ، توجه پذيرفته شدگاندر  7981 -89سال تحصيلي  سراسريضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون 

 :  و انتخاب واحد جلب مي نمايد، زمان و محل تحويل مدارك ضروري زمان حضور ، مدارك مورد نياز، در مورد نحوه ثبت نام الكترونيكيبه نكات ضروري 

 

 تقويم و مقررات ثبت نام 

 

 ثبت نام الكترونيكي کليه پذيرفته شدگان الزامي است . -1

 مراجعه نمايند . راهنمايي هاي الزم براي چگونگي ثبت نام در سامانه مذکور وجود دارد.   reg.ut.ac.ir ت ثبت نام الكترونيكي به سامانه :پذيرفته شدگان محترم جه -2

شرنبه  يكو  60/1331/ 11شرنبه مرورخ   در روزهراي   ثبت نام حضروري و   11/60/1133و   11/60/1331شنبه مورخ الي چهارشنبه ، روزهاي يك )غير حضوری(ثبت نام الكترونيكيبازه زماني  -3

 مي باشد . 11/60/1331

قرار داده شده است و کليه پذيرفتره شردگان الزم اسرت مقرابق برنامره زمانبنردي شرده          ( reg.ut.ac.irدر سامانه ) به نشاني   برنامه ثبت نام حضوریو محل ارائه مدارك تحصيلي  -1

 به پرديس / دانشكده محل قبولي مراجعه نمايند . اعالمي براي ارائه اصل مدارك و ثبت نام حضوري ، 

 ي بايد بارگذاري و در زمان ثبت نام حضوري اصل آن ارائه شود .مدرك / گواهي مربوط به پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ) با استفاده از سهميه / بدون استفاده از سهميه ( در هنگام ثبت نام الكترونيك -5
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 :و روزانه شهريه پرداز و مربیان رسمی ه نوبت دوم دور: شهريه پذيرفته شدگان 

 
 را در زمان ثبت نام الكترونيكي پرداخت نمايند .  مبلغ علي الحساب، پذيرفته شدگان الزم است به شرح ذيل مي باشد 3311مصوب هيات امناي دانشگاه براي ورودي هاي سال شهريه  -

 

 7981-89سال تحصيلي  –شهریه دانشجویان مقطع دکتری 

در طول دوره  مبلغ شهریه گروه آزمایشي دوره ردیف

 تحصيل

 توضيحات 

7  

 نوبت دوم

علرروم اننرراني و  

 علوم رفتاري 

023،116،256  

 

درصد افزايش شهريه در مققع دکتري  5پس از اعمال 

 تخصصي

 101،001،156 ساير گروهها

2  

پردیس کيش ، 

 البرز و ارس

علرروم اننرراني و  

 علوم رفتاري

111،110،366 

 313،331،166 ساير گروهها

 شهریه دانشجویان ایراني انتقالي از خارج در کليه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

و بورای پذیرفهوه    شهریه فوو     %98 سراسری مطابق باکنکور  پذیرش شده دوره روزانه اتباع افغان 7981-89شهریه  ورودی های سال تحصیلی 

 محاسبه می گردد.جدول فو  مطابق شدگان دوره نوبت دوم 

  سترد نمي گرددم : شهرهي رپداختي هب چيه عنوان مهم تذكر . 
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 «پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر )با استفاده از سهمیه و بدون استفاده از سهمیه( نوبت دوم، شبانه و آموزش مجازي»

 و باالتر( 2۵۲فرزند و همسر جانباز  و باالتر، 2۵۲جانباز  فرزند و همسر آزاده، آزاده، شهيد،* مشمولين: )فرزند و همسر 

ال، نيمس ۴)کارشناسي ارشد  در قالب سنوات مجاز دوره تحصيلي و امور ايثارگران بنياد شهيد توسط داراي سهميه ايثارگري با توجه به پرداخت شهريه ايشان پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر  -

تشكيل پرونده ايثارگري   شاهد و ايثارگر دانشگاه امور دانشجويان و کارکنان کل اداره در باشند منوط به آنكهاز پرداخت شهريه معاف مي نيمسال( 9نيمسال، دکتری تخصصي  72ای دکتری حرفه

   داده باشند.

و پس  شهيد و امور ايثارگران توسط بنياد تعرفه مربوط(، طبقدر قالب سنوات مجاز دوره تحصيلي) خودگردان، المللي وين هاي بپرديس پردازدوره روزانه شهريه  پذيرفته شدگان بخشي از شهريه -

 از تشكيل پرونده ايثارگري در اداره کل امور دانشجويان و کارکنان شاهد و ايثارگر دانشگاه قابل پرداخت است.

ايثارگري و مشخصات کامل پرسنلي شامل: نام، نام خانوادگي،  ز سهميه در آزمون الزم است قبل از ثبت نام الكترونيكي بالفاصله مدرك / گواهيپذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر بدون استفاده ا -

ارسال نمايند، تا پس از  amoozesh_shahed@ut.ac.ir شاهد و ايثارگر دانشگاه به نشاني رشته قبولي و کد ملي خود را از طريق پنت الكترونيكي اداره کل امور دانشجويان و کارکنان

  معاف گردند.  از پرداخت شهريه مقابق سنوات تحصيلي مجاز تأييد،

ت نام حضوری با ارائه اصل و تصویر مدارك ایثارگری، به اداره کل کليه پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر )بدون استفاده از سهميه، یا با استفاده از سهميه ایثارگری( الزم است پس از ثب -

ثبت نام اوليه و عدم   ، طبقه اول مراجعه نمایند. بدیهي است 79آذر، خيابان ادوارد براون، پالك  7۱شاهد و ایثارگر دانشگاه به نشاني خيابان انقالب، خيابان  امور دانشجویان و کارکنان

 .باشدجو موقتي بوده و تأیيد نهایي، منوط به تشكيل پرونده ایثارگری در اداره کل مذکور ميپرداخت شهریه توسط دانش

mailto:amoozesh_shahed@ut.ac.ir
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 نظام وظیفه : وضعیت موارد مربوط به 

 
خدمت نظام وظيفره ،   برگ اعزام به ( /... ايثارگران و کفالت و ، معافيت سني پزشكي ، ) هوشمند معافيت دايم کارت ، هوشمند پذيرفته شدگان داراي کارت پايان خدمت  .7

 سامانه ثبت نام الكترونيكي مي باشند .در اعزام نامه  /کارت موظف به بارگذاري تصوير 

وزه هاي علميره  علوم ديني دارنده مدرك کارشناسي ارشد و يا دکتري حرفه اي داراي معافيت تحصيلي حوزوي ملزم هنتند موافقت نامه رسمي از مرکز مديريت حطالب  .2

آن را در سامانه بارگذاري و اصل حوزه، با همان معافيت تحصيلي  ،مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان را مبني بر تحصيل همزمان در حوزه و دانشگاه  ا مرکزيکشور 

 به هنگام ثبت نام حضوري ارائه نمايند.

 / دانشكده ذيربط ارائه نمايند.ه علميه را به پرديسفقت نامه حوزدانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موااين دسته از  *توجه :

 ت تحصيلي از سوي بديهي است در هر زمان حوزه علميه اعالم نمايد که معافيت تحصيلي طلبه اي لغو يا خاتمه يافته است ادامه تحصيل وي منوط به صدور معافي

 سازمان وظيفه عمومي مي باشد.

 دامه تحصيل جلوگيري به عمل آمده و دانشجو حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.از ا، در صورت کتمان موضوع به محض اطالع 

/ / مرکز، به پرديس/ دانشكده ترخيص از خدمت، الزم است قبل از ثبت نام الكترونيكي ، جهت دريافت نامه  حال انجام خدمت نظام وظيفه هنتند پذيرفته شدگاني که در .9

يا محل اعزام اوليه مي ظيفه عمومي . بديهي است ثبت نام اين قبيل پذيرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخيص خدمت از مديريت وندمحل قبولي خود مراجعه نمايموسنه 

 در حال انجام خدمت سربازی به هيچ وجه امكان پذیر نمي باشد . در غير این صورت ثبت نام پذیرفته شدگان. باشد

به خدمت مي باشند چنانچه طبق تاريخ مندرج در برگه اعزام بدون غيبت باشند، ثبت نام بالمانع است در غيرر اينصرورت بره دليرل     پذيرفته شدگاني که داراي برگ اعزام   .۴

  ورود به غيبت،  ثبت نام آنان مجاز نمي باشد.

ن مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل را در سامانه موافقت نامه از باالتري ملزم هنتند شاغل در نيروهاي منلح و يا پذيرفته شدگان متعهد خدمت در سازمان ها  .۵

  نمايند.ارائه حضوري به هنگام ثبت نام را بارگذاري و اصل آن 
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  سامانه ثبت نام :و تايید در ي ثبت نام  تكمیل فرم ها  

 

 ( فرم الف ) دوره روزانهپذيرفته شدگان براي  و مقررات ثبت نامآموزش رايگان  تعهدنامه -

  ( فرم ب شهريه پرداز ) نوبت دوم و روزانهدوره هاي  براي پذيرفته شدگان مقررات ثبت نام عهدنامهت -

 ) مربوط به شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه ( مرامنامه انضباطي دانشجویان دانشگاهرويت و تكميل  -

 از شش عنوان زبان عمومي زبان عمومي دکتری تخاب عنوانو ان فرم تعهدنامه ادامه تحصيل ) بدون قيد و شرط ( به صورت تمام وقتتكميل  -

روز ثبرت  تكميل شده توسط دانشجو مي باينت در گذاري شود. اصل فرم رسپس به همراه ساير مدارك خواسته شده با ،از سامانه بايد اخذ و به صورت دستي تكميل ها فرم  توضيح :

 شود . تحويلپرديس / دانشكده، نام حضوري به منئول ثبت نام 
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 تذكرات مهم : 
هر زمان مشخص شود که دانشجو ، تحصيل همزمان بدون مجوز داشته ازادامهه تحصهيل    .ممنوع مي باشددر هر دوره تحصيلي بر اساس مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تحصيل همزمان دانشجو  – 1

 محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وی سلب مي گردد. 

 لغرررو وي ثبرررت نرررام ، مررردارك غيرمربررروطبارگرررذاري اسرررت . در صرررورت نقرررص مررردارك و يرررا   الزامررريارگرررذاري تمرررامي مررردارك خواسرررته شرررده برررا توجررره بررره شررررايط پذيرفتررره شرررده   ب -2

 مي گردد.  

 .  ويل نمايندتحرا شده دانشنامه  تصویر برابر اصل، الزم است هنگام ثبت نام حضوريمي باشند  نامهدانشدارای پذيرفته شدگاني که  -9

به منئول آموزش پررديس /  حتماً در آزمون مربوط شرکت و گواهي قبولي را و در مهلت تعيين شده جامع ارزيابي قبل از  ، مي باشند موظف هنتند زبان عمومي دکتریمعتبر فاقد مدرك پذيرفته شدگاني که  - -4

 ارايه دهند .شكده ندا

 د . نمي باش) علي الحناب ( تعيين شده  شهريهو مربيان رسمي فوق الذکر منوط به واريز  نوبت دوم ، روزانه شهريه پردازدوره  گانپذيرفته شد ثبت نام تاييد نهايي  -5

راجعره بره سرامانه جرامع آمروزش برراي تكميرل        پس از ثبت نام حضوري وم در برنامه پایش سالمت طبق برنامه زمانبندی مربوططبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري حضور تمامي پذيرفته شدگان  –0

 .پرسشنامه و اخذ نوبت معاينه الزامي است . ثبت نام و انتخاب واحد نيمنال بعدي منوط به شرکت در برنامه پايش سالمت مي باشد 

  . مي گردد قبولي پذیرفته شده لغو ،1331اختصاصي داوطلبان آزمون دکتري تخصصي سال عمومي و طبق شرايط باشد،  97/۱/7981پس ازمقطع کارشناسي ارشد دانش آموختگي تاریخ ي که در صورت -1

پذيرفتره   تاييد پذيرش نهرايي ادامه تحصيل و ولي ، به عمل آمده، از پذيرفته شده ثبت نام موقت ازمان سنجش آموزش کشور کمتر باشد(ارائه شده ، از معدل اعالمي به سدر صورت مغايرت معدل ) گواهي معدل  -1

  خواهد بود. کشورآموزش ر سازمان سنجش ظمنوط به اظهار نشده ، 

وزارت علروم ، تحقيقرات و   دفترر آموزشرهاي غيرر دولتري      مدرك خود را که به تاييرد پذيرفته شدگاني که مدرك تحصيلي کارشناسي ارشد آنان دوره هاي غيررسمي ) آموزشهاي آزاد ( مي باشد، موظف هنتند  – 3

  . در غير اين صورت ثبت نام آنان امكان پذير نمي باشد .  رگذاري نمايندبا، اشدده بفناوري رسي

محرل  ) کدرشرته  كليف و ادامه تحصيل در اولويت هاي بعردي  در صورتي که تعداد متقاضيان ادامه تحصيل در پرديس بين المللي کيش و پرديس البرز به حدنصاب نرسد ، پذيرفته شدگان مربوط جهت تعيين ت -16

 سازمان سنجش آموزش کشور معرفي خواهند شد . هاي انتخابي ( به 

مراحرل و  نمرودن  صدور مجدد کارت منوط به طري  ، در صورت مفقود شدن يا درخواست هرگونه تغييرات، پس از اخذ کارت دانشجويي در نگهداري کارت دانشجويي خود دقت نمايدالزم است  پذيرفته شده -77

 خواهد بود . پرداخت هزينه مربوط 

، مدارك تحصيلي الزم، امور نظام وظيفره و  مه انتخاب واحد ، زمان دقيق حضورپس از مقالعه دقيق راهنماي ثبت نام در صورت وجود سئوال و ابهام ) اشكاالت فني سامانه ، برناتوانند پذيرفته شدگان محترم مي -77

 . جهت رفع مشكل ارتباط برقرار نمايند  ut.ac.ir@reg  :ي به نشانياز طريق پنت الكترونيكمعافيت تحصيلي ، شهريه و ... ( 
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 :  ثبت نام مدارك مورد نیاز براي ثبت نام الكترونیكی و بارگذاري در سامانه

 

 صفحه اول شناسنامه ) در صورت وجود توضيحات صفحه آخر شناسنامه (   -1

 کارت ملي ) پشت و رو (   -2

  شد که در آن معدل دوره کارشناسي ارشد قيد شده باشد.يا گواهي موقت کارشناسي ار دانشنامه -3

الزم ، نشرده انرد  خرود  موفق به دريافت مردرك تحصريلي   تا تاريخ ثبت نام الكترونيكي دانشجوي سال آخر بوده و  ، زمان ثبت نام آزمون در پذيرفته شدگاني کهفرم مخصوص معدل مققع کارشناسي ارشد  -1

 يرا  31/60/1330 تعيرين شرده )   تراريخ سرقف  برا  را  ،سازمان سنجش آموزش کشرور انتخاب رشته  2دفترچه شماره  31صفحه يا راهنماي شرکت در آزمون  1شماره دفترچه  33مندرج در صفحه فرم  است

 بارگذاري نمايند . سامانه ثبت نامدر (  36/11/1330

 . نمايندبارگذاري  را در سامانه خود يا دانشنامهفارغ التحصيلي موقت اهي گوموظف هنتند  23/12/1335کارشناسي ارشد قبل از تاريخ  دانش آموختگان :توضيح  -

 مدرك کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري که در آن معدل کل پذيرفته شده قيد شده باشد.  -5

  .شاغلين در موسنات و دواير دولتي ويژه، حصيل پذيرفته شدهت نام و ادامه تا ثببکتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع نامه حكم مرخصي ساالنه يا موافقت  -0
موافقت نامه از باالترين مقام اجرايي سرازمان /اداره کرل   »ا ارائه ثبت نام کارکنان دولت، پرسنل و شاغلين نيروهاي نظامي، انتظامي، سپاه پاسداران اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي، آموزش و پرورش و  ... ب -

 و طبق مقررات امكان پذير مي باشد. در غير اينصورت پذيرفته شده اجازه ثبت نام ندارد. « کارگزيني سازمان مربوط مبني بر موافقت با ادامه تحصيل بدون قيد و شرط نيروي انناني/

خراسران يرا   رکز مديريت حوزه هاي علميه يا مرکز مديريت حوزه هاي علميه ماز  )مشمول خدمت نظام وظيفه براي استفاده ازمعافيت تحصيلي(مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر کشور -1

 اصفهان 

/ ساير موارد مربوط به افراد ذکرور  / نامه يا مجوز مربوط براي متعهدين خدمت در سازمان ها  دفترچه اعزام به خدمت مهلت دار/ (، کفالت و ... پزشكي) دايم معافيت کارت هوشمند کارت پايان خدمت يا  -1

 سازمان سنجش (   1دفترچه شماره  3) در سن منئوليت شامل موارد مندرج صفحه 

 ) دو سال از تاريخ آن نگذشته باشد(  مدرك معتبر زبان عمومي دکتري. در صورت دارا بودن  -3

 .و انتخاب زبان عمومي فرم تعهدنامه ادامه تحصيل به طور تمام وقت  -16

 ) با استفاده از سهميه ايثارگري / بدون استفاده از سهميه ايثارگري (  درك / گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگرم -11
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 : مدارك مورد نیاز براي ثبت نام حضوري 

 

ذيرربط  سران  اصل مدارك فوق را در روز ثبت نام حضوري براي تقبيق با مدارك بارگذاري شده و ساير اقدامات بعدي در محرل ثبرت نرام بره کارشنا     محترمالزم است پذيرفته شدگان 

 .نمايند ارائهمربوط پرديس/ دانشكده 

 

 را به کارشناس تحويل نمايند.تصوير برابر اصل شده دانشنامه پذيرفته شدگان داراي دانشنامه مي باينت هنگام ثبت نام حضوري  توجه:*
 

 

 با آرزوي موفقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  معاونت آموزشي دااگشنه تهران اداره کل خدمات آموزشي                                                                                                                                                                                                                                                         
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 ( 7981مراجعه برای ثبت حضوری ) سال : دانشکده/پردیس/مؤسسه/مرکز )جهت  و تلفن  ینشان

 تلفن تماس آدرس پردیس/دانشکده/مرکز/مؤسسه ردیف

 ۱7779719و  ۱7779712 تهران و خیابان کارگر شمالی )امیرآباد( و روبروی بیمارسهان شریعهی دانشکده اقهصاد  7

 ۱7772۵19و  ۱7772۵1۱ ران و خیابان انقالب اسالمی و درب اصلی دانشگاه تهران و پردیس مرکزیته دانشکده ادبیات و علوم انسانی  2

 تهران و خیابان شهید اسهاد مطهری و تقاطع خیابان شهید مفهح دانشکده الهیات و معارف اسالمی  9
 ۴21۱2111و۴21۱2772

 778و  777داخلي 

 999۵71۴۴ – ۱7779927 ان کارگر شمالی و خیابان پانزدهمتهران و خیاب بدنی و علوم ورزشی دانشکده تربیت  4

 ۱7772281 58تهران و خیابان انقالب اسالمی و خیابان قدس و انههای کوچه آذین پالك  دانشکده جغرافیا  5

 ۱7772977 – ۱7772۵۴1 تهران و خیابان انقالب اسالمی و درب اصلی دانشگاه تهران و پردیس مرکزی دانشکده حقو  و علوم سیاسی  6

 ۱۱89۱۱11و  ۱7771118 تهران و خیابان آزادی و روبروی خیابان رسهم و نبش دکهر محمد قریب و دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی  1

 992۵۴19۵ - ۱7771۵1۱ تهران و بزرگراه شهید چمران و زیر پل نصر )گیشا( دانشکده روانشناسی و علوم تربیهی  9

 ۱777821۵و  ۱7778718 انههای خیابان کارگر و نرسیده به خیابان شانزدهم خارجیدانشکده زبانها و ادبیات   8

 ۱7772127و  ۱7772۴89 تهران و خیابان انقالب اسالمی و درب اصلی دانشگاه تهران و پردیس مرکزی پردیس علوم  78

 ۱77719۱۵ تهران و بزرگراه جالل آل احمد و جنب بیمارسهان شریعهی دانشکده علوم اجهماعی  77

 های فنیپردیس دانشکده  72
یس دتر از کوی دانشگاه و پرتهران و خیابان کارگر شمالی )امیرآباد( باالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و پایین

 فنی 2شماره 
 99۱91799و  ۱777۴۴۱۱

 ۱۱۴1۵2۴9و  ۱7772۴18 پردیس مرکزی تهران و خیابان انقالب اسالمی و درب اصلی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك  79

 تهران و انههای خیابان کارگر شمالی )امیرآباد( باالتر از سازمان انرژی اتمی مؤسسه ژئوفیزیك  74
۱7779۵71 – ۱7779۴91 - 

۱77792۱1 

 تهران و تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهید چمران دانشکده مدیریت  75
 9911۱۴77و  ۱777119۵

۱777119۴ 
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 ۱7779789 تهران و خیابان انقالب اسالمی و خیابان قدس و قبل از خیابان طالقانی ه محیط زیستدانشکد  76

 ۱۱8۵۵۱2۱و  ۱۱8۵۵۱2۵ تهران و خیابان انقالب اسالمی و درب اصلی دانشگاه تهران و پردیس مرکزی پردیس هنرهای زیبا  71

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج و بلوار شهید چمران و سه راه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  79
22211۵۱ 9 - 922229۴2 

922۴8971 

 9۱1۴7171 بلوار امام رضا )ع( خاوران سابق 22شهرسهان پاکدشت و کیلومهر  پردیس ابوریحان  78

 9۱7۱۱2۱9 - 9۱7۱۱2۱۱ جاده قدیم  قم و تهران 5شهرسهان قم و کیلومهر  پردیس فارابی   28

 ۱77782۱8 - ۱77782۱9 )فرشی مقدم( و پارك علم و فناوری و دانشکده مطالعات جهان 76خیابان کارگر شمالی و خیابانتهران و  دانشکده مطالعات جهان  27

 ۱7778299 تهران و انههای خیابان کارگر شمالی و نبش خیابان شانزدهم دانشکده کارآفرینی  22

 ابهدای نیایش _بلوار میرمهنا  _جزیره کیش  المللی کیشپردیس بین  29
  ۴۴9۵219و  ۴۴911۵۵ - ۵۱

 21۵و  219داخلي 

 67775115 تهران و خیابان کارگر شمالی و باالتر از چهار راه جالل آل احمد   دانشکده علوم و فنون نوین  24

 99981997-۵  2پالك  –نبش فردانش  –خیابان وصال شیرازی  –خیابان انقالب  –تهران  پردیس البرز  25

 2289 411_ تقاطع وصال شيرازي _ پالك بلوار کشاورز _ تهران  میدانشکده معارف و اندیشه اسال  26

 1۴7۴212۴921 بلوار امام خمینی  –جلفا  -آذربایجان شرقی  پردیس بین المللی ارس   21

 


