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   1933 سال (    Ph.D) و دستیاري دامپزشکيدكتري تخصصي ثبت نام پذيرفته شدگان راهنماي 

  دانشگاه تهران
 

فتهه شهدگان محتهرم را    دانشگاه تهران ، توجهه پذير در  0911-0011سال دكتري تخصصي نيمه متمركز ضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون 

 : جلب مي نمايد  مدارك مورد نياز  ، به نكات ضروري در مورد نحوه ثبت نام الكترونيكي

  : نام ثبت مقررات ( الف

 ..ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگان الزامي است  -

  (.مذكور وجود دارد نشانيثبت نام در  در خصوص نحوه راهنماي  الزم ). و وارد سامانه شوند مراجعه   reg.ut.ac.ir : نشاني پذيرفته شدگان محترم جهت ثبت نام الكترونيكي به  -

   مي باشد 1/8/9911 مورخ جمعهروز  الي 5/8/9911مورخ  دوشنبه روزاز بازه زماني ثبت نام الكترونيكي  -

انعقهاد  منهو  بهه    مقهررات   طبق  هستند ( ت و فناوري وابسته به وزارت علوم ، تحقيقا)  سسات آموزش عاليرسمي آزمايشي دانشگاه ها و مو ،قطعي مربي رسمي كه  پذيرفته شدگانيثبت نام  -

قهرارداد توسه     در صورت عدم انعقهاد . مراجعه نمايد  آزمون ها واحد  –د و الزم است قبل از ثبت نام جهت صدور مجوز ثبت نام و نحوه انعقاد قرارداد به اداره كل خدمات آموزشي قرارداد مي باش

 . پرداخت شهريه به عهده خود مربي مي باشد  خدمتدانشگاه محل 

ارايه شهود   محل قبوليدانشكده / به پرديسو بايد بارگذاري در هنگام ثبت نام الكترونيكي ( بدون استفاده از سهميه / با استفاده از سهميه ) گواهي مربو  به پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر / مدرك  -

. 

/ پهرديس )ل آن بهه محهل تحصهيل    وو وص اقدام دانشكده محل قبولي / آموزش پرديس  از طريق( كارشناسي ارشد ) تحصيلي قبلي  يه مقطع تاييد درخواست  براي كليه پذيرفته شدگان الزم است  -

 . امكان پذير نخواهد بود  بعدي  ال م آنان در نيمسثبت نا  ،در صورت عدم وصول تاييديه تحصيلي .  را پيگيري نمايند(دانشكده مربو 

اعهمم  "مركهز و موسسهه محهل قبهولي متعاقبها     / دانشهكده  / تاريخ  ثبت نام حضوري  در پرديس ،مدارك راي دريافت اصلبو عدم امكان  ثبت نام حضوري  وضعيت كنوني كشور  با توجه به :  توجه

 .خواهد شد
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  : رسمي مربيان و پرداز شهريه روزانه و دوم نوبت دوره : شدگان پذيرفته شهريه ( ب

 . را در زمان ثبت نام الكترونيكي پرداخت نمايند  مبلغ علي الحساب، پذيرفته شدگان الزم است  به شرح ذيل مي باشد 0911مصوب هيات امناي دانشگاه براي ورودي هاي سال شهريه  -

 

 ( به ريال )  9911-9011تحصيلي  سالدستياري دامپزشکي   Ph.Dي تخصصي شهريه دانشجويان مقطع دكتر

 هاي بعدي نيمسال 11-9 نيمسال شهريهكل مبلغ  گروه آزمايشي دوره

 

 نوبت دوم

 019،101،071 71،178،090 701،807،118 علوم انساني و علوم رفتاري 

 081،108،810 011،071،917 111،787،899 ساير گروهها

 

پرديس 

 خودگردان 

 089،989،978 018،017،119 188،798،897 فتاريعلوم انساني و علوم ر

 010،111،801 090،978،091 0،071،119،779 ساير گروهها

 

 ".مسترد نمي گردد "شهريه پرداختي به هيچ عنوان : مهم تذكر 

بنياد شهيد و امور ايثهارگران و پيگيهري از طريهق    ( دوره تحصيلي توس  از سنوات مج)با توجه به پرداخت شهريه ايشان در نوبت دوم دوره با استفاده از سهميه در  شاهد و ايثارگر پذيرفته شدگان -

  .از پرداخت شهريه معاف هستنداداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه ، 

در  )طبهق تعرفهه مربهو      شههريه ايشهان   بخشهي از  جه به پرداخهت  با توبا استفاده از سهميه در دوره روزانه شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش و پرديس البرز  شاهد و ايثارگر پذيرفته شدگان -

  .از پرداخت شهريه معاف هستندتوس  بنياد شهيد و امور ايثارگران و پيگيري از طريق اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه ،  (دوره تحصيلياز سنوات مج

از طريق پست الكترونيكهي اداره  ا  گواهي شاهد و ايثارگري خود ر/ ون ، الزم است پس از ثبت نام الكترونيكي بمفاصله مدرك در آزم بدون استفاده از سهميهبراي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر  -

بهر ايهن   . در صورت تاييد اداره مذكور شهريه از آنان دريافت نمي شود . ميل نمايند ارسال و اطمعات خواسته شده را تك(  amoozesh_shahed@ut.ac.ir) كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 . با ارايه اصل مدرك شاهد و ايثارگري به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه نيز مراجعه نمايند   اعمم خواهد شد" كه متعاقبا اساس پس از ثبت نام حضوري

mailto:amoozesh_shahed@ut.ac.ir
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  : 9119 سال آزمون در شركت و نام ثبت راهنماي 9 شماره دفترچه در مندرج مقررات طبق وظيفه نظام عيتوض به مربوط موارد ( ج

 (بدون غيبت.)مهلت داردارا بودن اصل برگ اعزام به خدمت -

 ... (. كفالت ، پزشكي ، ) دارا بودن اصل كارت پايان خدمت هوشمند يا كارت هوشمند معافيت دايم  -

 .در مدت اعتبار آن ... ( پزشكي ، كفالت و ساير ) برگ معافيت موقت بدون غيبت مشموالن داراي  -

 .در سنوات مجاز تحصيل  فارغ التحصيل مي شوند 90/9/0911دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي كه تا تاريخ -

اصل موافقت نامه رسمي از يگهان مربهو  بهراي پرسهنل ارتهش ، وزارت       وي ايران ي پرسنل سپاه پاسداران انقمب اسمممي براصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات سپاه پاسداران انقمب اسما -

 . دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسممي ايران 

گاه با حوزه مورد تاييد مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حهوزه  طمب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي داراي معافيت تحصيلي حوزه،  كه اشتغال به تحصيل همزمان آنها در دانش -

ادامهه  . ثبت نام اينگونه پذيرفته شدگان منو  به ارائه موافقت نامه ادامه تحصيل از يكي مراكز فوق مي باشد. هاي علميه خراسان و اصفهان واقع شود مي توانند از معافيت تحصيلي حوزه استفاده كنند 

به محض اطمع در هر مرحله از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد و حهق هيگگونهه    كتمان موضوعبديهي است در صورت . ل آنان نيز در نيمسال هاي بعدي بايد هماهنگ شود تحصي

 . اعتراضي را ندارد 

مركز محل قبولي خود مراجعهه  / دانشكده / ، به پرديس  ترخيص از خدمتجهت دريافت نامه ام الكترونيكي ، پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند ، الزم است قبل از ثبت ن-

و ثبهت درخواسهت معافيهت تحصهيلي در سهايت       عمهومي مهديريت وظيفهه    يگهان محهل خهدمت يها     بديهي است ثبت نام اين قبيل پذيرفته شدگان منو  به ارائهه نامهه تهرخيد خهدمت از    .  نمايند

(epolice.ir)سربازي به هيچ وجه امکاان پاذير نماي     در حال انجام خدمت در غير اين صورت ثبت نام پذيرفته شدگان. ي باشهد  مدانشكده محل قبولي / و پيگيري تاييد آن از پرديس

 . باشد 

 . سال است 6 حداكثر از نظر سازمان وظيفه عمومي ناجا  تخصصي سنوات تحصيلي مقطع دكتري : تذكر مهم 
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  : نام ثبت سامانه در تاييد و نام ثبت ي ها فرم تکميل  ( د

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

  ( فرم ب ) ...مربيان و نوبت دوم و روزانه ، دوره هاي  براي پذيرفته شدگان مقررات ثبت نام تعهدنامه -

 (مربو  به شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه )  امنامه انضباطي دانشجويان دانشگاهمررويت و تكميل  -

  زبان عمومي دكتري و انتخاب عنوان به صورت تمام وقت( بدون قيد و شرط ) فرم تعهدنامه ادامه تحصيل تكميل   -

 . گذاري شودرو سپس به همراه ساير مدارك خواسته شده ، بااخذ و به صورت دستي تكميل  از سامانه بايد  تعهدنامه ادامه تحصيل فرم :توضيح 

 

 : تذكرات مهم  ****

هر زمان مشخص شود كه دانشجو ، تحصيل همزمان بدون مجاوز داشاته ازاداماه تحصايل      .مي باشد  ممنوعبر اساس مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تحصيل همزمان دانشجو  –

 . ي از وي سلب مي گرددمحروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراض

 . است  الزاميبارگذاري تمامي مدارك خواسته شده با توجه به شراي  پذيرفته شده  -

محال  دانشاکده  / باه پارديس   را( توسط دفترخانه يا دانشگاه صادركننده مادر   ) آن شده  تصوير برابر اصلاند موظف هستند را دريافت كرده  اصل دانشنامهپذيرفته شدگاني كه  :توضيح 

 .  ارايه دهند در موعد ثبت نام حضوري  تحصيل

 هاي زبان عماومي تاا كساب نماره قباولي شاركت و       جامع در آزمون آزمونقبل از  ، مي باشند موظف هستندبه هنگام ثبت نام  زبان عمومي دكتريمعتبر فاقد مدر  پذيرفته شدگاني كه  -

 . مايندارايه نرا دانشکده محل تحصيل / آن را به پرديسگواهي 

 . مي باشد ( علي الحساب ) تعيين شده  شهريهو مربيان منو  به واريز  نوبت دوم ، روزانه شهريه پردازدوره  گانپذيرفته شد ثبت نام تاييد نهايي  -

 .تکميل نمايندپايش سالمت را پرسشنامه تمامي پذيرفته شدگان  الزم استطبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  –

  . مي گردد قبولي پذيرفته شده لغوبا تاريخ اعالم شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور  دانش آموختگيمغايرت تاريخ در صورت  -
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قسامت   (lice.irepo)به سايت وظيفه عمومي ناجاا  تحصيلي  معافيت جهت  درخواستبالفاصله پس از ثبت نام مشمول خدمت نظام وظيفه ، موظف هستند  جديدالورود پذيرفته شدگان -

تايياد  معافيات    ساپس (دانشکده ورشته  در سامانه مذكور دقت شود/ پرديس –درخصوص درج صحيح  نام دانشگاه )خدمات اينترنتي وظيفه عمومي مراجعه نمايند –خدمات وظيفه عمومي 

   . نيمسال بعدي منوط به وصول معافيت تحصيلي تاييدشده مي باشددر ظام وظيفه  ثبت نام دانشجوي مشمول خدمت ن. دانشکده محل تحصيل پيگيري نمايند / تحصيلي خود را از پرديس

وزارت دفتر آموزشههاي غيهر دولتهي     مي باشد ، موظف هستند مدرك خود را كه به تاييد( معادل  –آموزشهاي آزاد ) پذيرفته شدگاني كه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد آنان دوره هاي غيررسمي  -

  . در غير اين صورت ثبت نام آنان امكان پذير نمي باشد . رگذاري نمايند با 1اشدت و فناوري رسيده بعلوم ، تحقيقا

( خهابي  كدرشته محهل ههاي انت  ) لويت هاي بعدي وبه حدنصاب نرسد ، پذيرفته شدگان مربو  جهت تعيين تكليف و ادامه تحصيل در ابرز التحصيل در پرديس  هدر صورتي كه تعداد متقاضيان ادام -

 . سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد به 

در صورت مفقود شدن يا درخواست هرگونه تغييرات صدور مجدد كارت منو  به طي مراحل و پرداخهت  . الزم است پس از اخذ كارت دانشجويي در نگهداري كارت دانشجويي خود دقت نماييد  -

 . هزينه مربو  خواهد بود 

اشکاالت فني سامانه ، برنامه انتخاب واحد ، زمان دقيق حضاور ، مادار  تحصايلي    ) از مطالعه دقيق راهنماي ثبت نام در صورت وجود سئوال و ابهام توانند پس  حترم ميپذيرفته شدگان م -

 .هت رفع مشکل ارتباط برقرار نمايند ج  .ut.ac.irits3: : از طريق پست الکترونيکي به نشاني ... ( الزم، امور نظام وظيفه و معافيت تحصيلي ، شهريه و 
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 ثبت نام مدارك مورد نیاز براي ثبت نام الکترونیکي و بارگذاري در سامانه

 ( در صورت وجود توضيحات صفحه آخر شناسنامه ) شناسنامه اول و دوم  هصفح

 (پشت و رو ) كارت ملي  -9

 . ( نامه معرفي به نظام وظيفه براي افراد مشمول مورد قبول مي باشد) كارشناسي ارشد قيد شده باشد  يا گواهي موقت كارشناسي ارشد كه در آن معدل دوره دانشنامه -2

خهود  موفق بهه دريافهت مهدرك تحصهيلي     تا تاريخ ثبت نام الكترونيكي دانشجوي سال آخر بوده و  ، زمان ثبت نام آزمون در پذيرفته شدگاني كه فرم مخصوص معدل مقطع كارشناسي ارشد -9

 .بارگذاري نمايند  سامانه ثبت نامدر  فرم را همان  الزم است، فارغ التحصيل مي شوند  91/8/0911 و تا تاريخاند  نشده

 . نمايندبارگذاري  را در سامانه خود يا دانشنامهفارغ التحصيلي موقت گواهي موظف هستند  90/9/0917كارشناسي ارشد قبل از تاريخ  دانش آموختگان :توضيح  -0

 .شاغلين در موسسات و دواير دولتي  ويژه، ا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شده بكتبي و بدون قيد و شر  سازمان متبوع نامه صي ساالنه يا موافقت حكم مرخ -5

ريت حوزه هاي علميه يا مركهز مهديريت حهوزه    مركز مدييا از (  مشمول خدمت نظام وظيفه براي استفاده از معافيت تحصيلي)  مجوز تحصيل همزمان طمب حوزه هاي علميه سراسر كشور -6

 خراسان يا اصفهان هاي علميه 

انسهاني بها تهاريخ فهارغ التحصهيلي      بهراي فضهم و طهمب حهوزه ههاي علميهه ، پذيرفتهه شهده در گهروه علهوم           ( تاييد شده توس  حوزه هاي علميه قم و خراسهان  )  9مدرك معتبر سطح  -7

 91/8/0911حداكثر

سهاير  / نامه يا مجوز مربو  براي متعهدين خدمت در سهازمان هها   /  دفترچه اعزام به خدمت مهلت دار/ (... پزشكي ، كفالت و ) دايم معافيت كارت هوشمند يا د هوشمنرت پايان خدمت كا -8

 ( سازمان سنجش  0دفترچه شماره دردر سن مسئوليت شامل موارد مندرج ) مربو  به افراد ذكور  موارد 

  در صورت دارا بودن .عمومي دكتري مدرك معتبر زبانارائه  -1

 .و انتخاب زبان عمومي فرم تعهدنامه ادامه تحصيل به طور تمام وقت  -91

 ( بدون استفاده از سهميه ايثارگري / با استفاده از سهميه ايثارگري ) گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر / مدرك  -99

 حضوري نام ثبت براي نیاز مورد مدارك

 دانشاکده محال تحصايل   / باه پارديس   اعالم خواهد شد  "كه متعاقبا ثبت نام حضوري موعدرا در ( بجز تصوير كارت ملي و شناسنامه) فته شدگان عزيز اصل مدار  فوق است پذيرالزم 

 .تحويل دهند 
 اداره كل خدمات آموزشي/معاونت آموزشي دانشگاه تهران/با آرزوي موفقيت


