بسمه تعالی
به غیر از مدارک ذکرشده در راهنمای ثبتنام ورودیهای جدید دانشگاه تبریز ،الزم است پذیرفتهشدگان
مقطع دکتری مدارک به شرح زیر را آماده و در زمان ثبتنام الکترونیکی بارگذاری نموده و سپس به نشانی
دانشکده محل قبولی پست نمایند.
مدارک الزم برای ثبتنام مقطع دکتری:
 -1ا صل و يك ن سخه ت صوير مدارك كار شنا سي و كار شنا سيار شد مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري يا وزارت بهدا شت ،درمان و
آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دورههاي كارشناسي و كارشناسيارشد قيد شده باشد( .الزم است تصوير
مدرك در زمان ثبت نام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل مدرك توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي
ارسال شود)
 -1-1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل گواهي

تاييد شده تو سط دان شگاه يا مو س سه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مخ صوص پذیرفته شدگان آزمون
ورودی
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که موفق به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس) و یا دکتری حرفهای در زمان ثبتنام نمیباشند تكميل و
پس از تأييد موسسسسسسه محل تحصسسيل ،در زمان ثبتنام الكترونيكي در سسسامانه بارگذاري نموده و اصسسل آنرا به دانشسسگاه تبريز پسسست نمايند.
پذيرفتهشدگان ميتوانند اين فرم را از وبسايت سازمان سنجش دريافت نمايند.
 -2-1آندسسسته از پذيرفتهشسسدگاني كه در زمان ثبتنام براي شسسركت در آزمون دانشسسجوي سسسال آخر مقشن كارشسسناسسسيارشسسد بودهاند و
میبایست تا تاریخ  99/07/30فارغالتحصیل شوند ،به عبارت ديگر دانشجويان ترم آخر مقشن كارشناسي ارشد ،الزم است معد کل
واحدهای گذرانده آنان براساس ( )0تا ( )20تا تاریخ ( 98/11/30و یا حداکثر تا تاریخ  )99/7/30توسط موسسه آموزش عالي محل
فارغ التحصيلي دوره كارشناسيارشد در فرم مخ صوص (مندرج در صفحه  39دفترچه راهنمای ثبتنام و شركت در آزمون يا فرم
مندرج در صفحه  178دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط در زمان ثبتنام الكترونيكي
در سامانه بازگذاري نموده و اصل آنرا به دانشگاه تبريز پست نمايند.
 -3-1پذيرفته شدگان مقشن دكتري كه دان شجوي ترم آخر دوره كار شنا سيار شد بوده و تا تاريخ  99/07/30فارغالتح صيل مي شوند ،الزم
است فرم تعهد فراغت از تحصیل را تكميل نموده و تصوير آن را در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل فرم را توسط پست
پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال نمايند
 -4-1برا ساس م صوبه جل سه مورخ  368مورخ  74/11/30شوراي عالي انقالب فرهنگي ف ضال و طالب حوزه های علمیه قم و خرا سان
که دوره سطح  3را گذراندهاند و یا تا تاریخ  99/07/30دانش آموخته می شوند براي يكي از كدر شتههاي امتحاني مرتبط در گروه
علوم ان ساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده اند .بديهي ا ست اين د سته از متقا ضيان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس
پيش نياز به ت شخيص گروه آموز شي مو س سه محل قبولي ميبا شند .ضمناً متقا ضيان مربوط ميباي ست در زمان ثبتنام مدرك فراغت از
تحصيل خود را كه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.
 -5-1دارندگان مدارک تح صیلی معاد میبای ست حائز شرايط «آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيرر سمي در آزمونهاي
ورودي مقاطن باالتر» مصوبه جلسه  845شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 2/77633
مورخ  92/05/28تو سط معاونت آموز شي وزارت متبوع به كليه دان شگاهها و مو س سات آموزش عالي ابالغ گرديده ،با شند .بديهي ا ست آن
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عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابالغ مصسوبه جلسسه شسماره  432مورخ  77/09/30شسوراي عالي انقالب فرهنگي (مبني بر
ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل) در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند ،در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند.
 -6-1براساس مصوبه جلسه  771مورخ  94/08/26شوراي عالي انقالب فرهنگي ،همه دارندگان مدرک معاد ضمن خدمت فرهنگیان
که طی سا های  1377تا  1381به دورههاي مذكور راه يافتهاند ،حسس مورد از تسسهيالت مصسوبه شسماره  2/77633مورخ 94/05/28
براي ادامه تحصيل در مقاطن رسمي باالتر برخوردار ميشوند.
 -2تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير كارت ملي (پشت و رو در يك صفحه)
 -3دو قشعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري (الزم است اسكن عكس در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل مدرك
توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال شود)
 -4ارائه مدركي كه وضسسسعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صسسسفحه  3دفترچه راهنماي ثبتنام و
شركت در آزمون ورودي دوره دكتري «( »Ph.Dنيمهمتمركز) سال  1399مشخص كند (براي برادران).
 -5متقاضسسياني كه با اسسستفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) و یا رزمندگان پذيرفته شسسدهاند ،در زمان ثبتنام،
ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نمیبا شند و مالك عمل براي ثبتنام ،همان عنوان درج شده در لي ستهاي ار سالي به مو س سات
ميباشد.
 -6ارائه معرفينامه ر سمي مبني بر واجد شرايط بودن براي ا ستفاده از امتياز ويژه مربيان "ر سمی -قطعی" و يا "ر سمی -آزمای شی"
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.
 -1-6مربیان دان شگاه آزاد ا سالمی تنها با معرفي نامه صسسادره از سسسوي مركز جذب و امور هيات علمي دانشسسگاه آزاد اسسسالمي امكان
بهرهمندي از اين سهميه را خواهند داشت.
 -2-6متقاضياني كه با سهميه مربي پذيرفته شدهاند ميبايست موافقت رسمي دانشگاه محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولي در زمان
ثبتنام ارائه نمايند.
 -7تكميل برگه تقاضسسانامه براي بهرهمندي از مزاياي آموزش رايگان در دانشسسگاهها و موسسسسسسات آموزش عالي كشسسور براي پذيرفتهشسسدگان
دورهي روزانه ( .الزم ا ست ا سكن برگه تكميل شده در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و ا صل آن تو سط پ ست پي شتاز به همراه
ساير مدارك به ن شاني دان شكده محل قبولي ار سال شود) (تکمیل ،بارگذاری در ثبتنام الکترونیکی و ار سا ا صل این برگه برای
پذیرفتهشدگان دورهی روزانه ،اجباری است)
ج) یادآوری های مهم
 -1ثبتنام منحصراً در روز شنبه مورخ  99/08/10و طبق شرح مراحل ثبتنام ارائه شده در وبسایت دانشگاه صورت میپذیرد
و عدم اقدام پذيرفتهشدگان در اين تاريخ براي ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
 -2به پذیرفتهشدگان توصیه میشود اطالعيه مندرج در وبسايت دانشگاه تبريز را به دقت مشالعه نمايند.
 -3در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تح صيل ،چنانچه م شخص گردد متقا ضي حقايق را كتمان نموده و يا اطالعات غلشي ارائه داده و واجد
شرايط نميباشد ،قبولي وي باطل شده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
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 -4م طابق ضتتواب

پذیرف تهشتتد گان ن هایی دوره های روزا نه در آزمون دکتری نی مهمتمرکز ستتا ( 1399اعم از این که در

دان شگاههای محل قبولی ثبتنام نموده و یا ا صالً ثبتنام ننمایند) حتی با دادن ان صراف قطعی از تح صیل ،مجاز به ثبت نام و
شرکت در آزمون دکتری تخصصی « »Ph.Dسا  1400نخواهند بود.
 -5شروع نیم سا تح صیلی مقطع دکتری از روز یک شنبه مورخ  99/08/11میبا شد و ح ضور در کالسها از آن تاریخ اجباری
است
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