
 اطالعيه تمديد و تكميل ثبت نام

 ۰۰۱۰-۰۰۱۱سال تحصيلي   ( PH.D)پذيرش دانشجويان استعداد درخشان در دوره دكتري

  

دكتري  هاي نام و تكميل مدارك داوطلبان پذيرش دوره هاي مكرر، مهلت ثبت به درخواست بنا
تمديد شده  ارديبهشت ماه سال جاري ۴۲ اين دانشگاه تا( برگزيدگان علمي)تخصصي استعداد درخشان 

نسبت به  شيوه نامه دانشگاه تهران،طبق  طضروري است متقاضيان در صورت احراز شراي .است
 ems1.ut.ac. ir ثبت نام و بارگذاري اطالعات در سامانه جامع آموزشي دانشگاه تهران به آدرس

 .بخش داوطلبان دكتري تخصصي استعداد درخشان كليك نمائيداقدام و سپس روي 

 (تذكرات مهم)

 كارشناسي ارشد متقاضي  تحصيلي مورد تقاضا براي دوره دكتري بدون آزمون بايد با رشته تحصيلي مقطع رشته
 (كشور طبق دفترچه شماره يك سازمان سنجش آموزش. )مرتبط باشد

 توانند ثبت نام نمايند و در مصاحبه شركت داشته باشند داوطلبان فقط در يك رشته گرايش از يك مجموعه امتحاني مي. 

 نامه پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري، مجاز نيست تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس آئين. 

 م اينترنتي نكرده باشند، به هيچ وجه بررسي نخواهد شدنا مدارك متقاضياني كه در مهلت مقرر اقدام به ثبت. 

 پذيرش نهايي متقاضيان منوط به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور است. 

 ايد براي تكميل ثبت نام و اعالم نتايج يادداشت نمائيد شناسه كاربري و گذرواژه خود را كه در سامانه تعريف نموده. 

 باشد و نيازي به اخذ آن نيست ت پيش فرض در سامانه ميگواهي ثبت نام و تاييديه آن به صور. 

 در ثبت نام الكترونيكي سهميه كارشناسي ارشد مدنظرمي باشد. 

 باشد در فرم ثبت نام الكترونيكي در سامانه جامع نيازي به تكميل شماره مجوز نمي. 

 موزشي تكميل خواهد شددر فرم مشخصات نيازي به تكميل معدل تراز از سوي داوطلب نيست و توسط گروه آ. 

 

 

 در صورت بروز هرگونه مشكل يا رفع. است از مراجعه حضوري جدا خودداري نمائيد خواهشمند
و جهت  Its3@ut.ac.ir ابهام و مشكالت سيستمي با سامانه پشتياني مركز انفورماتيك به آدرس ايميل

دفتر استعداد  talent @ut.ac.ir تمالي در خصوص شيوه نامه به آدرس ايميلپاسخگويي سواالت اح
 .درخشان دانشگاه مكاتبه فرمائيد

 
 

 لهيات و معارف اسالميااداره خدمات آموزشي دانشكده 
 دانشگاه تهران
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