
 باسمه تعالي

 نكات بسيار مهم براي اخذ مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان

 پرديس البرز  29-29تحصيلي سال( نيمه متمرکز) «phd»دوره دکتري آزمون ورودي 

 (روزانه شهريه پرداز)
 

شجص    نام سازمان سنجش آموزش كشور اخذ مدارك تحصيلي و تحويل كارت دانشججويي رجاًاب بجه    با توجه به دستورالعمل ثبت -9

 .پذياًته شده و با تطبيق مشصصات سجلي با اطالعات مندرج در ًهاست اسامي بايد انجام پذياد

 .شود مطابقت داده بايد هنگام ثبت حضوري نام عكس پذياًته شدگان طبق دستورالعمل ثبت -9

شدگان در هنگام مااجعه جهجت  التحصيلي ها يك از پذياًته  نام بارسي و تطبيق ميانگين كل و تاريخ ًارغ طبق دستورالعمل ثبت -3

بااي اًاادي كه موارد ًوق با اطالعات مندرج در ًهاست اسامي پذياًته شدگان مغجايات دارد   . تحويل مدارك بسيار ضاوري است

در رورت اشتباه، مسئوليت پاسصگويي بجه  . گادد  با اين اساس قبولي آنان لغو شده محسوب مي. به هيچ عنوان مدارك اخذ نگادد

 .مي باشد آن پاديس عهده

 51/2/5932با عنايت به مااتب ًوق و در رورت مشاهده مغايات ضمن رعايت مقارات اسامي مابوط استصااج و حداكثا تا تاريخ  -4

 .هاي دانشجويي نيز ارسال گادد به اين اداره كل اعالم و ارل كارت

آزمون مذكور پذياًتجه شجدگاني كجه     5تاچه شماره دً 2بااساس مقارات وظيفه عمومي مندرج در دستورالعمل ًوق و در رفحه  -5

بجه  ( 4ًجام  )در حال حاضا مشغول خدمت نظام وظيفه هستند پس از تكميل ًام درخواست توسط ايشان، با تهيجه نامجه مابجوط    

 .عنوان يگان اعزام كننده ًاد نسبت به تاخي  آنان از خدمت نظام وظيفه اقدام الزم به عمل آورند

باداري ضاوري است قبل يا هنگام ثبت نام الكتاونيكي حضجوري مجدارك    ن پاونده الكتاونيكي كامل قابل بهاهبه منظور آماده شد -6

شده ها يك از پذياًته شجده توسجط كارشجناس    بااين اساس تطبيق نهايي با ارل مدارك ارايه  .پذياًته شدگان تطبيق داده شود

دررجورت مشجاهده هاگونجه    . مجدداب كنتجال و انججام گجادد    93/2/5932محتام و مديا خدمات آموزشي مابوط حداكثا تا تاريخ 

 . نواق  نسبت به رًع آنها در اساع وقت اقدام نمايند

باشجند و بايجد از ادامجه تحصجيل      بديهي است دانشجوياني كه پاونده آنان پس از تاريخ ًوق ناق  باشد مجاز به ادامه تحصيل نمي  -7

 .نان به رورت مكتوب با ذكا رشته و شماره دانشجويي به اين اداره كل اعالم گاددآنان جلوگياي به عمل آورده و اسامي آ

الحساب و كنتال شهايه باقي مانده در ها نيمسال مابوط بااساس مصوبات  بارسي وضعيت شهايه دانشجويان از نظا پاداخت علي -8

پاداخجت رجاًاب از طايجق درگجاه     درضجمن  . اددباشد و طبق مقارات مابوط بايد به موقجع اخجذ گج    دانشگاه به عهده آن پاديس مي

 .باشد الكتاونيكي مي

نسبت به درخواست تأييديه تحصيلي مقطجع   30/34/5933مورخ  554411/525بااي كليه دانشجويان بااساس بصشنامه شماره  -2

منطبجق بجا مقجارات و     ثبت شماره و تاريخ تأييديجه . قبلي از دانشگاه محل تحصيل مابوط به طور مستقيم اقدام ًوري به عمل آيد

 .جامع آموزش دانشگاه الزامي است سيستممعتبا در 

 .ها يك از دانشجويان ضاوري است( يكصد و پنجاه هزار ريال)بارسي و پاداخت هزينه ردور كارت دانشجويي  -91

آوري و  جمجع ( دانشججو ماامنامه انضباطي )هاي تكميل و امضاء شده شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه  تاتيبي اتصاذ شود تا ًام -99

 .از  قاار دادن آن در پاونده دانشجو جداب خودداري گادد. به طور يك جا در اساع وقت به شوراي مذكور ارسال گادد

كارباگ مااحل اخذ مدارك تحصيلي پس از تكميل و امضاء كارشناس مابوط، به همااه ارل مجدارك تحصجيلي در پوشجه مابجوط      -99

 .قاار داده شود( ستاد)
 هاي تعيين شده الزامي است  ه پذياًته شدگان در زمانمااجع -93

 

 

 اداره کل خدمات آموزشي دانشگاه تهران
 



 تهران الكترونيكي و بارگذاري در سامانه جامع آموزش دانشگاه نام مدارك مورد نياز براي ثبت

 در سيستم مدارك الزم براي اسكن و بارگذاري: الف

در مقطع كارشناسي از محل تحصيل بجا ذكجا معجدل     ًوق ليسانسه مقطع معدل تأييد شده دانشگاارل ًام  .9

 خواسته شده 

مبنجي بجا ًجارغ التحصجيلي حجداكثا تجا تجاريخ        ( ًوق ليسجانس )ارل مدرك يا گواهي موقت كارشناسي ارشد  .9

 (الف)كه در آن معدل دوره كارشناسي ارشد قيد شده باشد  95/4/5935

صيلي و معدل كل پذياًته شده با تاريخ و معدل كل اعالم شده مغجايات داشجته   چنانچه تاريخ ًارغ التح :تذکر مهم .

 گادد نام وي لغو مي باشد قبولي و ثبت

دررورتي كه از زمان ًارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد پذياًته شده بيش از يكسال گذشته باشجد، ارايجه   : تبصاه

 .ارل موقت ًارغ التحصيلي از دانشگاه مابوط الزامي است

كتبي و بدون قيد و شاط سجازمان متبجوع مابجوط بجه شجادلين در      ارل حكم ماخصي ساالنه يا ارل مواًقت  .3

 ( ...نياوهاي مساح و  –قوه قضائيه  -آموزش و پاورش)موسسات و دوايا دولتي 

هاي علميه سااسا كشور از شوراي مديايت حوزه علميه قم يا خااسجان يجا    مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه .4

 (خاص طالب)فهان ار

گواهي رتبه اولي رادر شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه  و يا مؤسسه آموزش عجالي محجل تحصجيل دوره     .5

 (منحصااب مابوط به پذياًته شدگان با استفاده از سهميه رتبه اول) ارشد كارشناسي

  9×4عكس  .6

 (و رفحه آخا چنانچه توضيحات داشته باشد)باگ اول شناسنامه  .7

 پشت و رو كارت ملي  .8

 دار باگ اعزام به خدمت مهلت/معاًيت/كارت پايان خدمت .2

 ها تكميل فرم( ب

 (وجود دارد جامع سيستمدر) باگ مشصصات ًادي .9

 (وجود دارد جامع سيستمدر) ًام تعهد نامه ج بااي پذياًته شدگان روزانه شهايه پاداز .9

 (درسيستم جامع وجود دارد) ماامنامه انضباطي .3
 

 .ست اصل تمامي مدارک فوق به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل ثبت نام در پرديس مربوط ارايه شودالزم ا: تذکر مهم 

 

 

    : ج شهريه تحصيلي

خيود اا کيه  يه     35-32نيمسال دوم سال تحصييلي   شهريه مبلغ علي الحساب  کليه پذيرفته شدگان موظف هستند 

و مبليغ  علوم اجتمياعي و افتيااي   اشته هاي گروه علوم انساني و   راي( ايال333/333/33)مبلغ نود ميليون ايال  

تعيين شيده اسي    فني مهندسي  علوم پايه و  راي اشته هاي گروه( ايال  333/333/553)يکصد و ده ميليون ايال 

 .از طريق داگاه الکترونيکي پرداخ  نمايند



 

 

 :  تذکرات مهم : د 

 مي  اشد و هر زمان مشخص شود دانشجو ، تحصيل همزمان  تحصيل همزمان دا کليه مقاطع تحصيلي ممنوع

 .داشته اس  از تحصيل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد

  ه محل تحصييل   24/5/5932پذيرفته شدگان  راي ااايه اصل مدااک ، الزم اس  دا صبح اوز شنبه مواخ 

ل ثب  نام الزم اس  عالوه  ر مدااک مواد نياز  راي ثبي   داضمن هنگام مراجعه  ه مح. خود مراجعه نمايند

ا رگ مرامنامه انضيباطي دو يرگ، کياا رگ    کا رگ مشخصات تعداد دو  رگ ، )نام از فرم هاي مر وط چاپ 

 .و  ه کااشناسان حاضر دا محل ثب  نام ااايه نمايند(  راي پذيرفته شدگان شهريه پرداز دو  رگ)تعهد نامه ج 

 داصيوات  . ير اسکن شده مدااک خواسته شده  ا توجه  ه شرايط پذيرفته شده الزاميي اسي     ااگذااي تصو

 .نقص مدااک و يا اسکن مدااک غير مر وط، ثب  نام وي لغو مي گردد

 مي  اشد تعيين شده تاييد نهايي نهايي انتخاب واحد پذيرفته شدگان منوط  ه واايز شهريه علي الحساب . 

 يه پذيرفته شده اند تا ع مقراات مر وط مي  اشندافرادي که  ه صوات  واس. 

 ساير مدااک الزم  ا نظر پرديس البرز 


