
 

  دانشگاه آزاد اسالمی  1396با آزمون سال ) Ph.D(دوره دکتراي تخصصی  مرحله تکمیل ظرفیت شدگان راهنماي پذیرفته

 

 

 

 

شدگان  مد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبریک و تهنیت به پذیرفتهبا ح
اعالم نتایج دوره رساند  به اطالع می ،دانشگاه آزاد اسالمی 96دوره دکتري تخصصی سال 

به نشـانی   سنجش و پذیرش دانشگاه مرکز سامانه اعالم نتایجبر روي مقطع این با آزمون 
www.azmoon.net   باشد مشاهده میقابل.  

جهت احراز صـالحیتهاي   96دکتري تخصصی سال  دورهشدگان پرونده کلیه پذیرفته
شدگان این مرحله منوط به  نام و ادامه تحصیل پذیرفته لذا ثبتعمومی تحت بررسی است 

  .هاي عمومی ایشان توسط مراجع ذیصالح خواهد بود تأیید صالحیت
د مندرج در ذیل و با در دست داشتن مـدارك  مطابق مفا الزم استشدگان  پذیرفته -

  .هاي دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند الزم در زمان تعیین شده به محل
با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز     -

هاي اقامتی  نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صالحیت ثبت
تباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن   ا

  .باشد افراد به صورت موقت می
نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول مـاده   شدگانی که در فرم ثبت پذیرفته -

واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی موضوع استفاده از سهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران   
نام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و       اند، باید هنگام ثبت نستهدا

دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه    . ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند
منظور حصول اطمینان از صحت مدارك مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و 

به طور جمعی از ارگانهاي ذیربط استعالم نموده و نتیجه آن را متعاقباً ایثارگران مراتب را 
بدیهی است چنانچـه در هـر زمـان از    . به واحدها و مراکز دانشگاهی ابالغ خواهند نمود

نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشـجویان در اسـتفاده از       ثبت
ز ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه ا

و در این صورت حق اعتراض نخواهنـد داشـت و بـه علـت سـوء اسـتفاده از سـهمیه        
  .رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند

  :مدارك الزم براي ثبت نام 
  .با ذکر معدل اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات -1
 .دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن اصل شناسنامه عکس -2
بـراي  (رخ کـه در سـال جـاري تهیـه شـده باشـد         تمام 3×4شش قطعه عکس  -3

  )قطعه 12مشمولین 
 .اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی -4
 .برادران پذیرفته شده را مشخص نمایدعمومی وظیفه خدمت مدرکی که وضعیت  -5

ا دکتري عمومی یا لغو معافیـت  ی ارشد ناپیوستهالتحصیالن دوره کارشناسیاز جمله فارغ(
  .)هاي مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشدتحصیلی دوره

  .هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط تکمیل و ارائه فرم -6
تحصـیل مشـخص شـود کـه      نـام و چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبـت  -7

متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده اسـت ضـمن لغـو پـذیرش مطـابق      
  .ضوابط با وي برخورد خواهد شد

  
  :نام  و محل ثبت زمان

جهت اطالع از زمان ثبت نام می تواننـد بـه سـایت اینترنتـی واحـد       شدگان  پذیرفته
آدرس سـایت واحـدها و مراکـز دانشـگاهی در     (دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند

 ).نیـز درج گردیـده اسـت    iau.ac.irسامانه اینترنتی دانشگاه آزاد اسـالمی بـه آدرس   
درصورت عدم اعالم زمان بندي از سوي واحد دانشگاهی محل پذیرش پذیرفته شـدگان  

کـه   بوطـه هاي مرنام به واحد جهت ثبت 96ماه  مهر 18 سه شنبهروز شخصاً در    الزم است
آدرس  بـه  سـنجش و پـذیرش دانشـگاه    مرکـز سـامانه اینترنتـی   در  هاآدرس و تلفن آن

www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.   
نام تلقـی شـده و    شدگان در روز مقرر به منزله انصراف از ثبت عدم مراجعه پذیرفته -

  .هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود
جنوب،  مرکزي، تهران شدگان واحدهاي علوم و تحقیقات، تهران تهپذیرف :تبصره 

 و اراك شـیراز  ،آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، بروجـرد   تهران شمال، سنندج، نجف
ها  نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحد جهت اطالع از چگونگی و زمان ثبت

  . به شرح ذیل مراجعه نمایند
 

 www.srbiau.ac.ir: علوم و تحقیقات به آدرس 
   www.iauctb.ac.ir :مرکزي به آدرس  تهران
   www.azad.ac.ir: جنوب به آدرس  تهران

   www.iau-tnb.ac.ir: تهران شمال به آدرس 
   http://rs.iaun.ac.ir: آباد به آدرس  نجف

   www.iausdj.ac.ir :ندج به آدرس سن
  www.iaut.ac.ir: تبریز به آدرس 
  www.kiau.ac.ir : کرج به آدرس 

   www.qom-iau.ac.ir: قم به آدرس 
  www.qiau.ac.ir: قزوین به آدرس 

   www.aiub.ac.ir: بروجرد به آدرس 
  www.iaushiraz.ac.ir: شیراز به آدرس 

  www.iau-arak.ac.ir: به آدرس  اراك
  

 (Ph.D)ره دکتراي تخصصی دومیزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 
  :  96 -97تحصیلی  سال
و متغیر تشکیل شده کـه بـه    )ثابت(پایه از دو بخش شهریه شدگان  پذیرفتهشهریه  -1  

هاي این دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت  منظور تأمین بخشی از هزینه
مبلـغ  دانشـگاه بایـد    عالوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود بـه   . گردد می

ـ به شماره حساب جـاري م ریال بابت هزینه خدمات آموزشی  1320000 ل دانشـگاهی  ح
   .دقبولی واریز نمای

را بـه   شـده بایـد آن    باشد که هر پذیرفته  ریال می 27500حق بیمه حوادث مبلغ  -2
  .انشگاه مشخص نموده واریز نمایدحسابی که د

توجه داشته باشند که  برون مرزي بین المللی و شدگان واحدها و مراکز پذیرفته -3
جابجایی  ل، میهمانی وانتقا مجوز) نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد اسالمی مطابق آئین(

  .تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد
  

داوطلبان براي دریافت کارنامه این مرحله از انتخاب رشته مـی تواننـد از    -    
امانه اعالم نتایج مرکز سـنجش و پـذیرش   به س 96مهرماه  18 مورخ سه شنبه روز

 .مراجعه نمایند  www.azmoon.com  دانشگاه به آدرس


