
 
 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام  الكترونيكي 

 8139آزمون سراسری سال  دکتری تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع و

 انه وپرديس خودگردانزدوره های رو

 
مي رساند، ثبت    به اطالع 1398سال   دکتری آزمون  ي، ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفته شدگان  ئدانشگاه عالمه طباطبا 

 نام و تشكيل پرونده در دو مرحله انجام مي پذيرد.

 :ثبت نام الكترو نيكي مرحله اول

 13/06/98و چهارشنبه   12/06/98شنبه سه   و 11/06/98شنبه  دو های ختاريدر مرحله اول به صورت الكترونيكي    

 بايد انجام گردد. توسط هر يك از پذيرفته شدگان  www.reg.atu.ac.ir : دانشگاه به نشانيپايگاه اينترنتي با ورود به 

  کدملي وشتتتماره داوطلبي وارد باانتخاب و "دانشتتتجوی دديد الورود "داوطلب مي بايستتتت نوع کاربری را

 سيستم شود.

  اسكن و در پايگاه اينترنتي دانشگاه بارگذاری نمايند.پذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را 

 ورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر(.صفحه اول شناسنامه )در ص -1

 روی و پشت کارت ملي. -2

 .عكس -3

 که معدل در آن قيد شده باشد. وکارشناسي ارشداصل يا گواهي موقت مدرك کارشناسي  -4

 گواهي تأييد شتتده توستتط الزم استتت .نمي باشتتندخود کارشتتناستتي ارشتتد  پذيرفته شتتدگاني که قادر به ارايه اصتتل مدرك

سي         شنا سه آموزش عالي محل اخذ کار س شگاه يا مؤ شد  دان صيل تا   ار با ذکر معدل. )مطابق  31/06/98دال بر فراغت از تح

 ارائه نمايند. فرم الف(

صره :  فرم مخصتتوم معدل وتعداد  الزم استتت ،دانشتتجويان ستتال آخر دوره کارشتتناستتي ارشتتد عالوه بر مدرك فو   تب

دفترچه راهنمای شتترکت در آزمون ورودی دکتری نيمه 99ندرج در صتتفحه واحدهای گذرانده دانشتتجويان ستتال آخر م 

 اسكن نمايند.تكميل و را سازمان سنجش آموزش کشور( 2ه شماره چ)دفتر 1398متمرکز سال 

 

 پرديس خودگردانقابل توجه دانشجويان 

شهريه       ستند  شدگان پرديس خودگردان موظف ه شرح ددول و مراحل قيد    کليه پذيرفته  صيل به  کل دوره را در طول تح

 شده در ذيل پرداخت نمايند.

 

 پرديس خودگردان
شهريه هر نيمسال  شهريه کل دوره گروه آموزشي

 بصورت ثابت

 ريال 000/750/90 ريال 000/000/726 علوم انساني

 ريال 000/250/96 ريال000/000/770 ) رشته های آمار و رياضي(ساير گروهها

 

شود و پرينت کد رهگيری در         سال اول طبق ددول فو  پرداخت  شهريه نيم ست  توده : در زمان ثبت نام الزم ا

 ارائه گردد. به کارشناس مربوطه روز ثبت نام حضوری



 

 نحوه پرداخت:

صورت      اشهريه   - شتاب، به  شبكه  شود  onlineز طريق کارت بانكهای عضو  ، لذا در دسترس بودن  پرداخت مي 

بايد از موارد  onlineکارت بانك های عضتو شتبكه شتتاب در زمان ثبت نام الزامي استت. کاربر برای پرداخت     

 زير درمورد کارت بانكي مورد استفاده، مطلع باشد:

 (PAN)شماره کارت  -الف

 (PIN)کلمه عبور  -ب

 (Expire Date)تاريخ انقضای کارت  -ج

 CVV2د ک -د

 :ثبت نام حضوری مرحله دوم

به منظور  ،ثبت نام الكترونيكيضروری است پس از انجام پرديس خودگردان  و دوره روزانه پذيرفته شدگان -الف 

صيلي،     شكيل پرونده تح شده فو  را به همراه مدارك ذيل      ت سكن  صل مدارك ا سه  و  25/06/98 شنبه دو تاريخ درا

 ارائه نمايند. دانشكده ذيربطبه واحد تحصيالت تكميلي پيوست  مطابق ددول  26/06/98شنبه 

 پوشه. -1

مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و ،  به همراه ريز نمرات وکارشتتناستتي ارشتتد  کارشتتناستتيي ،کارداناصتتل مدرك  -2

 قيد شتتده معدل فناوری يا وزارت بهداشتتت، درمان و آموزش پزشتتكي و يا شتتورای عالي انقالب فرهنگي که در آن

نمي باشتتند گواهي تأييد شتتده توستتط  خود پذيرفته شتتدگاني که قادر به ارايه اصتتل مدرك کارشتتناستتي ارشتتد. باشتتد

)مطابق فرم  31/06/98دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك کارشناسي ارشد دال بر فراغت از تحصيل تا        

 را ارائه نمايند. و دو برگ فتوکپي آنالف( 

 د گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسي ارشد مطابق دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي ارش: 1تبصره 

دفترچه راهنمای شتترکت در  99فرم مخصتتوم معدل وتعداد واحدهای گذرانده دانشتتجويان ستتال آخر مندرج در صتتفحه 

سال   شماره  چ) دفتر 1398آزمون ورودی دکتری نيمه متمرکز  شور(       2ه  سنجش آموزش ک و فرم تعهد فراغت از سازمان 

 حصيل )مطابق فرم د(ت

 .کارشناسي ارشددانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور سه برگ فتوکپي مدرك : 2 تبصره

شد، ارايه گواهي نامه موقت           : 1تذکر مهم  شته با سال گذ شده بيش از يك صيل پذيرفته  صورتي که زمان فراغت از تح در

 پايان تحصيالت از دانشگاه مربوط الزامي است.

چنانچه تاريخ فراغت از تحصيل و معدل پذيرفته شده با تاريخ و معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش : 2تذکر مهم 

 گردد.مغايرت داشته باشد قبولي لغو مي کشور

 برگ فتوکپي از تمام صفحات آن. دواصل شناسنامه و  -3

 ات درج شود(.تهيه شده در سال داری )پشت عكسها مشخص 3×  4قطعه عكس تمام رخ  8 -4

 موقت(. -برگ تصوير کارت ملي )دائم دواصل و  -5

ستتپهبد های متفرقه بانك تجارت شتتعبه به نام حستتاب 98722939به حستتاب  ريال000/200به مبلغ اصتتل فيش واريزی  -6

)قابل پرداخت در کليه شتتعب بانك  بابت صتتدور کارت دانشتتجويي  عالمه طباطبائيه به نام دانشتتگا  (209)کد نيقر

 (سراسر کشور تجارت

 آموزش کشورسنجش  سازمان ل فرم صالحيت عمومي در سايتگيری مربوط به تكميپرينت کد پي -7

سهميه             معرف -8 شدگان  سالمي و يا وزارت دهاد کشاورزی برای پذيرفته  سداران انقالب ا سپاه پا شترك  ستاد م ي نامه از 

  رزمنده و دهادگران داوطلب بسيجي.



 حكم کارگزيني  به عالوه  محل خدمت مبني بر موافقت با ادامه تحصتتتيل         معرفي نامه از معاونت آموزشتتتي دانشتتتگاه       -9

 برای پذيرفته شدگان سهميه مربي.  1398سال

صره   سات                – 1تب س شگاهها و مؤ شي دان سمي آزماي سمي قطعي و ر سهميه مربي فقط مخصوم مربيان ر ستفاده از  ا

 .يستندنني مجاز به استفاده از سهميه مربي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بوده و مربيان پيما

مازاد بر ظرفيت آزاد( در صورت نياز دانشگاه محل خدمت به    %10پذيرفته شدگان سهميه مربي ) با استفاده از سهميه       -10

شان با رعايت آيين نامه های داخلي و امكان انجام تعهدات بعد از    شهريه  تخصص اي  فارغ التحصيلي ، موظف به تامين 

دت چهار و نيم سال از سوی دانشگاه محل خدمت ، حسب مصوبه هيات امنای دانشگاه محل تحصيل مي        حداکثر به م

 باشند . در غير اينصورت تامين شهريه تحصيلي بر عهده خود مربي است.

 كم مرخصي ساالنه يا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولتح -11

شخصات   های چاپ فرم  -12 ضعيت نظام وظيفه )برای برادران(   ، م ساير فرم های مربوط را  و تكميل  و برای مرحله دوم  و

 تحويل دهند. دانشكدهثبت نام، به 

 

 :تذکرات مهم 

ثبت نام از تمامي پذيرفته شتتدگان به صتتورت مشتتروط  وبا اخذ تعهد صتتورت مي پذيرد. وپس از اعالم نهايي از طر    -1

 سازمان سنجش آموزش کشور،  ثبت نام به قطعي تبديل خواهد شد.

 خواهد بود. 25/06/98شنبه دو  98-99سال تحصيلي اولنيمسال   ها ی دوره روزانهشروع کالس -2

 خواهد بود. 12/11/98شنبه  98-99نيمسال دوم سال تحصيلي  شروع کالس های دوره پرديس خودگردان -3

 .در صورت ودود نقص و کمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد-4

شكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارايه اصل شناسنامه و اصل کارت ت-5

سايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد.     شنا شكيل    ملي و پس از  ست ثبت نام پس از طي دو مرحله )اينترنتي و ت بديهي ا

 يك از مراحل طي نشود انصرا  تلقي خواهد شد. پرونده( قطعيت مي يابد و در صورتي که هر

شگاه طبق مفاد دفترچه       -6 صيالت تكميلي دان ست در هر زمان که تح شرکت در آزمون ورودی دکتری  بديهي ا راهنمای 

و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغايرت مقررات        1398 نيمه متمرکز

شجوی       ، ارك مهم يا نقص مد شده )دان صله از ادامه تحصيل پذيرفته  در  (لغير مجاز به تحصي  غير مجاز تشخيص دهد بالفا

 دلوگيری به عمل خواهد آمد. ،هر مرحله ای از تحصيل

 

 

 امور مالي امور دانشجويي تحصيالت تكميلي  نام دانشكده 

 دانشكده ادبيات فارسي و زبانهای خاردي
 خانم  ابوطالبي

88690030 
 خانم متاني

 122داخلي  9-88692345

 آقای باطاني

88690021 

 دانشكده الهيات و معار  اسالمي 
 خانم ترکستاني

88681886 
 خانم متاني

 122داخلي  9-88692345

 آقای باطاني

88690021 

 دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
 آقای عبدالملكي 

48394159 

 آقای قصوری

48394169 
 

 مقدم خانم

48394168 

 دانشكده علوم ادتماعي
 آقای غفاری

22229383  

 خانم بشردوست

22266619 

 فيروزیخانم 

22223006 



 دانشكده اقتصاد
 خانم شعباني

88726383 

 آقای خان احمدلو

88554902    

 آقای آرخي

88703141 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
 خانم حاتمي 

48393152 

 آقای نيكو دمال

48393122 

 آقای روزبهاني

48393113 

 دانشكده حقو  و علوم سياسي
 خانم حسامي 

44737593 

 خانم آقارفيعي

 44737611 

 44737592 آقای غفاری

 

 دانشكده مديريت و حسابداری  
 خداپرستخانم 

 48392841 

 خداييخانم 

48392816 

 خانم کميجاني

48392811 

 دانشكده علوم ارتباطات
 خانم زارع

 44737579 

 خانم ابراهيمي 

44737578 

خانم نيك پور 

44737571 

 و رايانه دانشكده علوم رياضي
   خانم سليمي

 228داخلي 88725614 

 خانم داهد

88706529 

 آقای آرخي

 225 داخلي 88725614

 دانشكده بيمه اکو
 خانم نعمت نژاد

88879326 

 آقای عرفانيان

88770011 

 خانم اصغری

 324داخلي  88770011

 


