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 فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده شده براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي عمومي 01
 آزمون نامثبت تقاضانامه نويسفرم پيش نمونه 00

 هاي مهمتوصیه
و تمال، اطالعاش الزم اام اهرستان    ات  التحاا، لا د اظر  ا سال عكس  ايداوطلبان الزم است  د  د   د  لل،  اام ااااادي، و اام  لختاتاش اساسسال    -1

 اااه  باد.با داوطلب  عااقب بع ي ب يه، اس  د صا ش اعالم و ا سال هرياا  اطالعاش ااتباه  .دق  و تاج  داف، ب  عمل آو ا ديگر 
ترتيب   هاي واصل  د  اين اتاصب  د اااس و ويرايش اطالعاش اام ثب پايان لهل  قاااا، پس از  چرا د دق  اماي    ،التحاا د  ااتااب د  ات اوطلب د -2

 اثر داده ااااه  ا .
دااخشايان د  حال تحتيل د  لقطع   11/11/1331هاي تحتيالش تكميل، لا خ چها لين جلست  اا اي سسشش و پيير  دااخشا د  دو ه لتتاب   بر استا    -3

اام و (  د  صا ش تمايل ب  ثب  ا ا ا ا  1333د  حق ارد  د  آزلان سال  1331هاي  وزاا  آزلان ددتري سال )ب  استتنساي پييرفت  ا يان دو ه  ددتري
اام آزلان بايس  تا پايان لهل  لقر  ثب د  صتا ش دااتتن ساير ارايو و ااابو لس    د  اين دفترچ   اهسما ل،   1331اترد  د  آزلان ددتري ستال   

اخشايان پييرفت  ا ه د  زلان لقر   د    از تحتيل ااتراف قطع، حاصل امايس . ب يه، اس  د  صا ش ع م ااتراف قطع، از تحتيل دا1331ددتري سال 
 پيير ااااه  باد. اس  آاان  الكانا  قبال، آاان د  آزلان لغا و هيچگاا  اق ال، اسب  ب  د ا1331صا ش قبال، د  آزلان ددتري سال 

يا ددتراي  و ا ا  لقطع دا اساس، دااخشايان سال آارو  عمال،يا ددتراي و دا اساس، ا ا    لقطع دا اساس، دل ادتساب، لع لبراي د    التحتتيالن فا غ -4
  امايس . لراجع  22د   ديف  لرباط ب  لع لب  تاايحاش  1331-33سال تحتيل، براي د   ليااگين واح هاي يي اا ه  عمال،

 د  اين اتاص ب  عمل آي .   ليا دق  و تاج  داف،هس يي  صح  اطالعاش ا سال، ب  عه ه ااص داوطلب أاام ايسترات، تد  پايان ثب  -1
 .يرددبر س،  دق ب   اال،د  تقااااال  ثب  ا هد  براي جلاييري از لخكالش بع ي حتماً اطالعاش  -6
اگه ا ي ازد ااد  ا  پس از لطالع  لس  جاش آن  آنيك استتا  پريس  از تقااتتااال  تهي  و    قم، 1 يگيريد  پداوطلبان پس از تكميل تقااتتااال  و د ياف   -2

 امايس .
 د يافت، از ساي   ا  ازد سايرين افخا اكس . قم،  1اام  ا ااتاً ااشام ده  و د  پيگيري ااد داوطلب فرايس  ثب تاصي  ل، -1
  141- 33332441:  ا   دااخگاه تبريز الملل،ينبپرديس اما ه تلفن  -3
  صتتس وپ پستتت، ددترياام آزلان )واح  ثب دااختتگاه تبريز  هاييسپرددفتر  -ستتااتمان آلاز  دل -دااختتگاه تبريز -بهمن 23ايابان   تبريز: آد    -11

1166616421) 
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 3صفحه 

تعالي سمهاب  

 :دمهــمق -1
هاي تظيو تلمی در هزاره سوم، كشورهاي جهان را در شرايطی قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي سررتت پرشرتاع تلو و فواوري و وهور پيشرفت  

تحول  است. لذا نهادهاي مولد انديشه، نقش كليدي در تبيين و تحقق اين جانبههمههاي توسرهه، امري يياتی و اامی اسراسری در جهت توسهه    در برنامه
ريزان يوزه آموزش انداز جمهوري اسالمی خواهود داشت. بر اين اساس متوليان و برنامههاي توسرهه و اهدا  بلود سرود مشرو   راهبردي با الهام از برنامه

وزشی، لزوم بازنگري در راستاي ارتقاي كيفيت تلمی و آم آمدهيشپهاي مودي از فرصتكشور و بهره یخواهتحولتالی كشور همسو و هماهوگ با نهضت 
 بر اساسنيز  9389دكتري سال اختصاصی اند. آزمون هاي كاري خود قرار دادهها، ضرواب  و مقررات آموزشی و نحوه پذيرش دانشجو را در اولويت نامهآيين

مورخ   487092/4شماره  مجوز اسراس بر  تبريز دانشرگاه ارس  المللیينبپرديس هاي تحصريالت تمميلی در  قانون سروجش و پذيرش دانشرجو در دوره  
ی ارزيابدو مريله )سروجش تلمی )آزمون متمركز( و مصايبه تلمی و سوجش تملی و   در قالبدفتر اسرترش وزارت تلوم، تحقيقات و فواوري   90/97/80

 اردد.ذيل اتالم مینام و شركت داوطلبان در آزمون مذكور به شرح شود. لذا شراي  و ضواب  ثبتسوابق آموزشی، پژوهشی و فواوري( برازار می

  :تعاريف -2
  :زير است شرح به دفترمه در اين بمار رفته از اصطاليات بهضی مفاهيو 

 معنی و مفهوم اصطالح

 دوره دكتري (الف
انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در باالترين دوره تحصريلی آموزش تالی است كه به اتطاي مدر  تحصيلی می 

 هاي مختلف تلوم و فواوري در رفع نيازهاي كشور و استرش مرزهاي دانش مؤثر باشود.زميوه
 نامه است.بر وايدهاي درسی، كارهاي پژوهشی و پاياناي كه محتواي برنامه آن مشتمل دوره شیوه آموزشی ـ پژوهشی (ب

 نامهیانپا (ج 
رشرته تحصيلی مربو  و تحت راهومايی و مشاوره، استادان و  هيتت داوران قرار   ٔ  يوهدرزمتحقيقاتی اسرت كه   -فهاليت پژوهشری  

 ايرد.می
 پردازند.خود می موردمطالههآيود و به تشريح موضوع موظور تحقيق و تتبع نظري است كه دانشجويان ارد هو می یدرس گروه (د

 گروه امتحانی (ه
 پايه، تلوم -4 انسررانی، تلوم -9هفتگانه:  هاياروه به هاآن تجانس به توجه با ترالی آموزش  تحصرريلی مختلف هراي رشررتره 

 .شودمی قسيوت دامپزشمی و موابع طبيهی -كشاورزي -2 ،مهودسی و فوی -3

 مقاطع تحصیلی (و
 از: اندتبارت كه است تحصيل در پايان اتطايی مدر  و نوع تحصيل مدت نشانگر طول تحصيلی اطعرمق
   (Ph.D) دكتري تخصصی -2  *  تمومی يادكتر -3  *  (يسانسلفوق) ارشد كارشواسی -4  *  ()ليسانس كارشواسی -9

 كارشناسی ارشد پیوسته (ز
و دانشجو پس از اذراندن تهداد وايدهاي مهين، به دريافت مدر   آغازشدهدانشگاهی كه پس از دوره پيش هستسراله   5اي دوره

 شود.كارشواسی ارشد نائل می

 عمومیدكتري  (ح
و دانشجو پس از اذراندن تهداد وايدهاي مهين، به دريافت مدر   آغازشدهدانشگاهی سراله كه پس از دوره پيش  8اي اسرت  دوره

 شود.نائل می تمومیدكتري 

 دكتري تخصصی (ط
شود و دانشجو پس از اذراندن تهداد آغاز می تمومیتحصريلی رسمی كه پس از دوره كارشواسی ارشد و يا دكتري   ترين دورهتالی

 اردد.وايدهاي درسی مهين و دفاع از رساله، موفق به دريافت مدر  دكتري تخصصی می
 .هستوايد سازمانی آموزشی يا پژوهشی مستقر در مؤسسه و يا دانشمده  ينتركومک گروه آموزشی (ي

 رشته امتحانی (ک
( در آن تمومیاي كه داوطلب با توجه به تالقه و يا ارتبا  آخرين مدر  تحصريلی خود )كارشواسی ارشد و يا دكتري  تووان رشرته 

 نمايد.نام میثبت

 دانشجوي سال آخر (ل
ها و از دانشگاه، تمومیو يا دكتراي  ارشد كارشواسی در مقطع طورقطعبه 39/8/9389تاريخ  يداكثر تا شرود كه می اطالق كسری  به

و يا  فواوري و ، تحقيقاتتلوم يا وزارت فرهوگی انقالع تالی ييد شورايتت موردداخل و يا خارج از كشرور   تالی آموزش مؤسرسرات  
 شود. التحصيلفارغ پزشمی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت

 معدل (م
هاي مختلف كارشواسی، كارشواسی التحصيالن دورهتبارت اسرت از نمره ميانگين مودرج در اواهيوامه موقت يا مدر  رسرمی فارغ  

التحصريل نشدن مال ، ميانگين نمرات وايدهاي درسی اذرانده شده براي دانشجويان  . در صرورت فارغ تمومیارشرد و يا دكتراي  
 .هستالتحصيل خواهود شد، فارغ  39/8/9389كه يداكثر تا تاريخ  تمومیسال آخر دوره كارشواسی ارشد و يا دكتراي 

 شود.از طريق سايت به داوطلب داده می يگيريكد پنام، به همراه كه پس از پايان مرايل ثبت هسترقمی  9شماره پرونده يک تدد  شماره پرونده (ن
 شود.نام از طريق سايت به هر داوطلب داده میكه پس از پايان مرايل ثبت هسترقمی 9كد پيگيري شامل يک كد  كد پیگیري (س
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 :داوطلبان و اختصاصي رايط عموميش -4
 .باشود نداشته موهی تمومی وويفه مقررات ازلحاظو  بوده ذيل شرح به و اختصاصی شراي  تمومی داراي است الزم داوطلبان

 :شرایط عمومی
 .مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران از اديان يا يمی اسالم اتتقاد به ف(ال
 (.از محرمات و پرهيز كردن واجبات دادن )انجام اسالم تملی ايمامنسبت به  بودنن ملتزمتدم ايراز  (ب
 .دی نباشواسالم ايمام نقض به رمتجاهآنمه  شر به، هستود مستثواشر   از اين اساسی در قانون ( مودرجرسمی )اديان ديوی هاياقليت :بصرهت
 .ايران اسالمی جمهوري نظامبه ايراز تواد نسبت تدم ج(

  .، بايد تغيير نظر او ايراز شودباشد داشته اسالمی جمهوري با نظام ه توادسابق داوطلب كهیدرصورت :تبصره
  .هاآن و اتقاع و فراماسونري در ساوا  تضويت سابقه نداشتن د(
 .ايراز فساد اخالقی تدم( ه
 .اشتغال يا زمان تحصيل در طول و تحصيلی شغلی شئون خال  اتمال ارتماع اشتهار به تدم و(

 :شرایط اختصاصی
، بهداشت يا وزارت و فواوري و ، تحقيقاتتلوم وزارت ،فرهوگی انقالع تالی شوراي ييدتت مورد مذكور مدر  كه تمومی يايا دكتر ارشد كارشواسی داشرتن  ف(ال

 .باشد پزشمی و آموزش درمان
 طرح اظازلح باشود كه داشته وجهت بايد نامثبت به از اقدام ، قبلآزمون اين در شركت متقاضی پزشمی اروه هايرشته و دانشجويان التحصيالنفارغ :1 هتبصـر 

و در  آزمون در شركتو  نامثبت براي موهی مذكور وزارت ازنظر و مشخص را خود وضرهيت  ،پزشرمی  و آموزش ، درمانبهداشرت  وزارت به خدمت تههد
 .خواهد بود متقاضی شخص تهده به ،آن بهدي تواقب صورت در غير اين بولی براي ادامه تحصيل نداشته باشود.صورت ق

ق ستون و مطاب هاآن تمومیو يا دكتري مقطع كارشواسی ارشد تحصيلی ي بايستی متواسب با رشته يانتخابی داوطلبان در دوره دكترامتحانی رشته  :2 تبصره
 باشد.(3)جداول دفترمه شماره و مواد امتحانی آزمون  (4دفترمه شماره ها )جداول هاي مرتب ، جدول رشتهمربو  به رشته

« هاي ورودي مقاطع باالترنامه شركت دارنداان مدار  مهادل و غيررسمی در آزمونآيين»بايست يائز شراي  دارنداان مدار  تحصيلی مهادل می: 3تبصـره  
توس  مهاونت  49/5/84مورخ  00833/4شوراي استرش آموزش تالی وزارت تلوم، تحقيقات و فواوري كه طی بخشوامه شماره  925مصروبه جلسره   
آموزش تالی ابالغ ارديده، باشود. بديهی است آن تده از دارنداان مدار  مهادل كه قبل از  مؤسرسرات  ها و زارت متبوع به كليه دانشرگاه آموزشری و 

هاي مهادل هاي مهادل( در دورهشوراي تالی انقالع فرهوگی )مبوی بر ممووتيت برازاري دوره 3/8/9300مورخ  234تاريخ ابالغ مصروبه جلسه شماره  
 ايرند.، در شمول اين مصوبه قرار میاندشدهرفتهيپذ

هاي شوراي تالی انقالع فرهوگی، كليه دارنداان مدر  مهادل ضمن خدمت فرهوگيان كه طی سال 48/9/82مورخ  009مصروبه جلسه   بر اسراس  :4تبصـره  
براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمی  49/5/82مورخ  00833/4، يسرب مورد از تسهيالت مصوبه شماره  انديافتهراههاي مذكور به دوره 9399تا  9300

 شوند.باالتر برخوردار می
و  قو تلميه هاييوزهيمی از  توس  مديريت صادرشده تحصيلی مورد مدار  در فرهوگی انقالع تالی شوراي 3/99/02 مورخ 389 جلسه مصروبه  اسراس  بر (ب

يا تا  و انداذرانده را 3 سطح ورهدو خراسان  تلميه قو هاييوزهيمی از مديريت  توس  صادرشده مدر  اساس بره ك تلميه هاييوزه و طالع فضال ،خراسران 
 شركت آن در آزمون و نامثبتاروه تلوم انسانی  مرتب  در امتحانی هايكدرشته از يمیدر توانودمی موحصررا   ،شروند می التحصريل فارغ 39/78/9389تاريخ 
بايد  از داوطلبان دسته اين است بديهینياز به تشخيص اروه آموزشی ادامه تحصيل دهود. مشرو  به اذراندن دروس پيش شرده يرفتهپذو در صرورت   نمايود

 داشته باشود. اختيار در است صادر ارديده تلميههاي يوزه توس  مديريت كه را خود از تحصيل فراغت تصوير مدر 
 باشند.می نام و شركت مجدد در این آزمون، مجاز به ثبتنامدر صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دكتري تخصصیج( 
 .مربوطه تقاضانامه درج نمايودهاي خود را در رديف تمومیيا دكتراي اند، الزم است مهدل دوره كارشواسی و كارشواسی ارشد التحصيل شدهداوطلبانی كه فارغ (د

التحصيل خواهود شد الزم است تالوه بر درج مهدل دوره كارشواسی، ميانگين نمرات وايدهاي درسی فارغ 39/78/9389 يخيداكثر تارهمچوين داوطلبانی كه 
وده و نسبت به تمميل و تتييد فرم مهدل انامه درج نمدر تقاض 39/78/9389يداكثر تا تاريخ را خود  تمومیيا دكتراي اذرانده شده در مقطع كارشواسی ارشد 

وده و آن را نزد خود نگهداري اقدام نمخود  تمومیو يا دكتراي اين دفترمه راهوما از سروي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشواسی ارشد   97مودرج در صرفحه  
 .د، تا در صورت قبولی به مؤسسه محل قبولی ارائه ارددونماي
ی مومتالتحصيالن كارشواسی ارشد پيوسته، دكتراي فارغ جزبه) اييرفه ارشد و دكترايكارشواسی  التحصيالن مقطعيا فارغ آخر و دانشرجويان سال  :1تبصـره  

 .ندارند را آزمون اين در شركت  و نامثبت يق، هست 77/92 از آنان كمتر مهدلدامپزشمی و دكتراي پزشمی(، كه 
 .ارائه دهد هادانشگاه، مهدل خود را با مدر  مهتبر به مراجهه به دانشگاهداوطلب بايد در زمان  :مهمذكر ت

 :عمومي وظيفه مقررات -5
  از شراي يمینام(، به هوگام پذيرش در دانشگاه )قبولی قطهی و ثبت است مرد الزم ، داوطلبانتظامی نيروي تمومی وويفه سرازمان  رسرمی  اتالم اسراس  بر

نام ايوترنتی درج فرم تقاضانامه ثبت 39 دربودذيل را  كانه 99و يمی از كدهاي  اشرود دارا بوضرهيت مشرموليت و مقررات وويفه تمومی    ازلحاظزير را مشررويه  
 مجاز به ادامه تحصيل نخواهود بود. صورت ينا، در غير نمايود
 هوشمود. خدمت پايان دارا بودن كارت (11كد 

  (.و ... موارد خاص ،، ايثاراران، پزشمیهوشمود )كفالت دائو مهافيت دارا بودن كارت (12كد 
در سووات مجاز آنان تاريخ فراغت از تحصيل كه )بدون غيبت  خدمتبهآمادهداراي برگ  يايرفهكارشرواسی ارشد و يا دكتراي  التحصريالن مقطع  فارغ (13كد 

 .هستنام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اتزام به خدمت )مودرج در برگ اتزام( و ثبتو زمان پذيرش  (باشدتحصيلی 
، الزم است در تاريخ مقرر )مودرج در برگ اتزام( به خدمت اتزام شوند. هسرت افرادي كه تاريخ اتزام به خدمت آنان قبل از اتالم قبولی دانشرگاه   تبصـره: 

 صورت ينابديهی اسرت در صرورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن ساير شراي  و ضواب ، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهود شد. در غير   
 غايب محسوع شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهود بود.

قانون وويفه  33ماده  4و  9در سووات مجاز تحصيل )برابر تبصره  39/78/89كه تا تاريخ تمومیكارشواسی ارشد و يا دكتراي سال آخر مقطع  دانشجويان (14كد 
 شوند.التحصيل میتمومی( فارغ

تا زمان  هاآنالتحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل كه در سقف سووات مجاز فارغ تمومیمقطع كارشرواسری ارشرد و يا دكتراي     التحصريالن فارغ (10كد 
 ، بيش از يک سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشود. تخصصی پذيرش در مقطع دكتري



 

 
 5صفحه 

                           1398تبریز سال دانشگاه )جلفا(ارس  المللیینب پردیس( Ph.Dاختصاصی دكتري ) نام و شركت در آزمون دفترچه راهنماي ثبت

هاي يوزه مديريت مركز كه كهیدرصورت* و داراي مهافيت تحصريلی يوزوي.   تمومیطالع تلوم ديوی دارنده مدر  كارشرواسری ارشرد و يا دكتراي     (16كد 
 اهدر دانشگ آن موازاتبه، در يوزه تحصيل به اشتغال ضمن قادر است طلبه تلميه كشرور يا مركز مديريت يوزه تلميه خراسران و يا اصفهان تتييد نمايود كه  

 ايطلبه لیتحصي مهافيت تلميه يوزه هر موقع است . بديهیاست بالمانع شگاهدر دان وي تحصيل به، اشتغال يوزه تحصيلی مهافيت كود، با همان نيز تحصيل
از  دسته كود، ادامه تحصريل وي در دانشرگاه موو  به اجازه سازمان وويفه تمومی و صدور مهافيت تحصيلی دانشگاهی است. اين   اتالميافته را لغو يا خاتمه 

 حصيلی بايد نامه موافقت يوزه تلميه مربو  و مهافيت تحصيلی يوزوي را ارائه نمايود.  نام در هر ترم تدانشجويان براي ثبت
اين مشررموالن بايسررتی مجوز الزم براي *  مشررموالن داراي براه مهافيت موقت هولوارام دار بدون غيبت )پزشررمی، كفالت و يا ...( در مدت اتتبار آن. (10كد 

توانود در دانشگاه ه تمومی استان محل استقرار دانشگاه اخذ نموده و با ايراز ساير شراي  و مقررات وويفه تمومی مینام در دانشرگاه را از مهاونت وويف ثبت
  نام و ادامه تحصيل دهود.ثبت
ه از اين دست* در سووات مجاز تحصيلی و بدون غيبت اوليه.  تمومیو يا دكتراي  شدالتحصيل مقطع كارشواسی اركاركوان وويفه )در يال خدمت( فارغ (18كد 

 بقه فرار از خدمتكاركوان وويفه پس از اتالم قبولی از سروي دانشرگاه، با ارائه اواهی اشتغال به خدمت، مشرو  به ايومه قبال  دانشجوي اخراجی نبوده و سا  
 ترخيص خواهود شد. 97ز طريق دفاتر خدمات المترونيک پليس+نيز نداشته باشود، براي ادامه تحصيل پس از ايراز ساير شراي  ا

نام باشود. ليمن بايد پس از قبولی و موقع ثبترسد، مجاز به شركت در آزمون میبه اتمام می 39/78/9389اي كه خدمت آنان تا تاريخ كاركوان وويفهتبصره: 
 در دانشگاه، كارت پايان خدمت هوشمود ارائه نمايود.

قانون، از تحصيل انصرا  داده و همچوين  33ماده  9در سووات اوليه موضوع تبصره  كهیدرصورتها، شجويان انصرافی مقطع دكتري ناپيوسته دانشگاهدان (19كد 
سپري نشده باشد. مضافا  مشرو  به ايومه از  سال يکاز تاريخ انصررا  آنان در دانشرگاه و يا رشته قبلی تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از   

 انصرا  استفاده نمرده باشود.  باريکبه بهد، از امتياز  44/9/87تاريخ 
كارت مهافيت دائو)مهافيت سوی توايات مقام مهظو رهبري( را  نامثبت. اين قبيل مشموالن بايد پس از اتالم قبولی و در زمان 9357متولدين تا پايان سال  (11كد

 ارائه نمايود.
 يومه تغيير سن نداده باشود.ا شر بهو قبل از آن،  9320متولدين نيمه اول سال (11كد

 * تذكرات مهم مقررات وظیفه عمومی:
باشرود و در صرورت شرركت در آزمون و قبولی در دانشرگاه مهافيت تحصيلی براي آنان صادر نگرديده و     مشرموالن غايب مجاز به ادامه تحصريل نمی   (1

 باشود.نام از آنان نمیها مجاز به ثبتدانشگاه
 باشود.ه ادامه تحصيل نمیها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ مهافيت دائو، مجاز بدانشجويان اخراجی دانشگاه (2
 .هستسال  مهار( يداكثر Ph.Dسووات تحصيلی مجاز در مقطع دكتري تخصصی ناپيوسته ) (3
بايست جهت اخذ مهافيت تحصيلی در مقطع دكتري تخصصی ناپيوسته، با برگ درخواست مهافيت تحصيلی می در دانشرگاه  يرشموردپذدانشرجويان   (4

مجاز به ادامه تحصيل نبوده و از ادامه تحصيل آنان جلوايري  صورت ينامراجهه نمايود؛ در غير  تبريزشرهرستان   97س+مقطع فوق به يمی از دفاتر پلي
 آيد.می به تمل

 

 ها: سهميه -6
 سهمیه رزمندگان و ایثارگران:  

 .شوند سهميه اين متقاضی ،است آمده ذيل «ع»و  «الف» يدربودها كه شراي  خود بر اساس توانودمی و ايثاراران رزموداان سهميه متقاضی از داوطلبان يک هر

 ( سهمیه رزمندگان:الف
 هادارانج و رزموداان ورود براي تسررهيالت ايجاد قانون اجرايی نامهآيين در مذكور ماده مهاراانه هايتبصررره و 9 ماده بر اسرراس كه رزموداانی الف(-1

 داوطلبانه يا متواوع متوالی ( ماه8) شش يداقل 39/8/9380 لغايت 39/8/9358 تاريخ از تالی آموزش مؤسسات و هابه دانشگاه بسريجی  داوطلب
ت يا وزار و )سازمان بسيج مستضهفين رب يذضمن مراجهه به اراان  است ، الزمانديضرورداشته  باطل تليه نبرد يق هايجبهه تملياتی در مواطق

 نام توس  سازمانجهاد كشاورزي( نسبت به تمميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزموداان اقدام نمايود تا آمار و اطالتات آنان بهد از زمان ثبت
 مورد تائيد نهائی قرار ايرد. يجهاد كشاورزبسيج مستضهفين يا وزارت 

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران و همسر و فرزندان ستاد كل ن سازمان بسيج مستضهفين و داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزموداا تذكر مهم:
رقمی از وايد مربوطه اقدام و آن را در زمان  94آنان، الزم است پس از تمميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزموداان نسبت به دريافت كدرهگيري 

 درج نمايود. شدهارفتهدر نظر نام در محلی كه در تقاضانامه ايوترنتی ثبت
و  سهميه يدتائ بسيج مستضهفين و يا وزارت جهاد كشاورزي( در صورت تدمرزموداان )سازمان از سهميه استفاده  متقاضری داوطلبان  :1 تبصـره 

 نمايود.تشميل پرونده مراجهه  محلهاي شهرستانتابهه  وايدهاي درج سهميه آزاد بر روي كارت ورود به جلسه، به
. لذا داوطلبان هستمتفاوت  هرسالنيروهاي مسلح براي هر آزمون در ستاد كل رقمی سرازمان بسريج مستضهفين و يا    94كدرهگيري : 2 تبصـره 

 رقمی مخصوص همان آزمون اقدام كوود. 94نام در هر آزمون با مراجهه به وايد مربو  نسبت به دريافت كدرهگيري بتضرورت دارد براي ث
 .شودمی تهيين دفاع تالی شوراي مصوبات بر اساس تملياتی مواطق :3 تبصره
ها، وزارتخانه كاركوان خدمتی هايموريتتو م تههدات همچوينو  وويفه و پاسداران سرربازان مووفی  در جبهه يضرور يا خدمت  مدت :4 تبصـره 

 شود. نمی تلقی ، يضور داوطلبانهتالی آموزش ها و مؤسساتدانشگاه دانشجويان ماهه 8 و نيز طرح جبهه در نظامی يهااراانها و سازمان
 شوند.بسيج مشمول استفاده از سهميه رزموداان نمی هاي مقاومتنيروهاي فهال بسيجی و بسيجيان تادي پايگاه: 0تبصره 

تا  39/8/9358كادر ثابت، پيمانی و وويفه نيروهاي مسررلح جمهوري اسررالمی ايران تالوه بر ميزان مووفی، كه از تاريخ  كراركوان از  آن دسررتره  الف(-2
، با تتييد باالترين انديضورداشتهلبانه در خطو  مقدم داوط صورتبهماه ناپيوسرته شرركت در تمليات    8ماه پيوسرته و يا   8يداقل  39/8/9380

، «آجـــا»مقام هريک از نيروهاي مسلح )ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالع اسالمی، ستاد ارتش جمهوري اسالمی ايران 
توانود از مزاياي اين قانون استفاده می«( ناجــا » ، نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران «ودجــا »وزارت دفاع و پشرتيبانی نيروهاي مسرلح   

هاي تابهه مراجهه و فرم مخصروص استفاده از سهميه رزموداان در آزمون مربو  را تمميل و كد  ابتدا به سرازمان  توانودیمنمايود. اين قبيل افراد 
نام توسر  سرتاد كل نيروهاي مسرلح جمهوري اسالمی ايران مورد تتييد    رقمی دريافت نمايود تا آمار و اطالتات آنان بهد از زمان ثبت 94 يرياره

رقمی  94و نسبت به درج كد  ياذارتالمتنامی نهايی قرار ايرد. اين قبيل داوطلبان الزم اسرت بود مربو  به سرهميه خود را در تقاضرانامه ثبت   
 ري در محل مربو  اقدام نمايود.پيگي
مراجهه  www.aja.irرقمی به نشانی ايوترنتی:  94الزم است براي دريافت كدرهگيري « آجا»داوطلبان متقاضری استفاده از سهميه رزموداان   :1تبصره 

 نمايود.

http://www.aja.ir/
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                           1398 سال یزتبردانشگاه   )جلفا(ارس المللیینب پردیس( Ph.Dاختصاصی دكتري ) نام و شركت در آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 ها و مؤسساتدانشگاه به بسيجی داوطلب جهاداران و رزموداان ورود براي ايجاد تسهيالت قانون اجرايی نامهآيين 97 ماده 4 تبصره اساسبر  :2 تبصره
، اسررالمی شرروراي محترم مجلس 99/8/9309 مصرروع مذكور قانون اصررالح قانون و وزيران محترم تتهي 99/4/9389 مصرروع تالی آموزش

 مدت يداقرل داراي كهیدرصورت، اندشدهيرفتهپذ ورودي هايدر آزمون رزموداان با سهميه نوبت بهد يک به 9389 از سرال كه داوطلبانرری
 كتشر رزموداان با سهميه آزمون توانود در اينمیبا توجه به تذكر مهو فوق باشود،  باطل تليه نبرد يق هايدر جبهه يضور داوطلبانه ماه 94

 .را نخواهود داشت آزموناين در  رزموداان از سهميه استفاده يق صورت نمايود. در غير اين
، انددهشيرفتهپذ ناپيوسته كارشواسی در دوره هو باريکو  كاردانی در دوره باريک رزموداان از سهميه با استفاده كه از داوطلبانی دسته آن: 3 تبصـره 

 رزموداان با سهميه زمونآ توانود در اينباشود، می باطل تليه يق نبرد هايجبهه در داوطلبانه يضور ماه 99 مدت يداقل داراي كهیدرصورت
 نمايود.  شركت

ره در دو باريکو  ناپيوسته كارشواسی در دوره هو باريک ،كاردانی بار در دوره يک رزموداان از سهميه با استفاده كه از داوطلبانی دسته آن: 4 تبصـره 
باشود،  باطل تليه يق نبرد هايجبهه در داوطلبانه يضور ماه 42 مدت يداقل داراي كهیدرصورت، اندشدهيرفتهپذكارشواسی ارشد ناپيوسته 

 نمايود. شركت رزموداان با سهميه آزمون توانود در اينمی
اند الزم است كرده شركتاذشته  سووات (Ph.Dدوره دكتري ) ورودي هايواجد شراي  كه با استفاده از سهميه رزموداان در آزمون داوطلبان تذكر مهم:

 .در اين آزمون طبق توضيحات فوق تمل نمايودرزموداان  از سهميه استفاده براي
، «آنان فرزندانهمسر و  و آزاداان» ،«و همسر و فرزندان آنان %45جانبازان زير »، «و باالتر و همسر و فرزندان آنان %45جانبازان » ب( سـهمیه ایثارگران: 

 از سهميه استفاده براي« و مفقوداالثر شهدا و فرزندان همسر» همچوين و« همسرر و فرزندان رزموداان با يداقل شش ماه يضور داوطلبانه در جبهه »
اراان  رند و در صررورت تتييدنامی اقدام نمايود و نيازي به مراجهه به وبگاه ايثار نداسررتی نسرربت به تمميل بود مربو  در تقاضررانامه ثبتباي ايثاراران

 اردند.مربو ، در اين آزمون در سهميه ايثاراران ازيوش می
توسط مجلس  14/12/1390در تاریخ (« 1396-1411ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) سالهپنجقانون برنامه »با توجه به تصویب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون » 40و اصالحیه بعدي آن در ماده « به ایثارگران یرسانخدماتقانون جامع » 01ه بر ماده این قانون عالو 91شوراي اسالمی، ماده 
 گیرد. این قوانین صورت می بر اساسدر این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان (« 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 قوانین فوق: بر اساس
جانبازان » ،«آنان فرزندانهمسر و  و آزاداان» ،«و مفقوداالثر شهدا فرزندان و همسر»محل به  كد رشته( ورفيت هر %45درصد ) وپوجيستب -9

 (ظرفیت %20)سهمیه ایثارگران  د.اختصاص دار «و باالتر و همسر و فرزندان آنان 45%
همسر و فرزندان رزموداان با يداقل شش »و « و همسر و فرزندان آنان %45جانبازان زير »محل نيز به  كد رشته( ورفيت هر %5پوج درصد ) -4

 (ظرفیت %0)سهمیه ایثارگران اختصاص دارد. « ماه يضور داوطلبانه در جبهه
 45سهميه  كهیدرصورتاسالمی ايران،  ششو توسهه اقتصادي، اجتماتی و فرهوگی جمهوري سالهپوجقانون برنامه  87طبق تبصره بود الف ماده  تذكر:

درصدي ايثاراران كه شراي  و يدنصاع  5درصدي ايثاراران توس  داوطلبان مشمول سهميه فوق تمميل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 
 يابد.ن سهميه آزاد اختصاص میاين ورفيت خالی ماند، باقيمانده آن به داوطلبا بازهوو اار  يافتهيصتخصالزم را داشته باشود، 

 مهم: ات* تذكر
د  يزيسش آزاد  ا هيرفت پيامره آارين فرد  %21د ص ي(  1د ص ي و يا  21قاااين ليدا  ح اتاب امره اينا يران )اعم از اينا يران لخمال ظرفي   بر استا   -1

 .هس لحل  د   ات د  يزيسش آزاد د  هر  ا هيرفت پيامره آارين فرد  %11لحل و ح اتاب امره  زلس يان  د   ات د  هر 
 وجاد داات  باا . هاآنبراي ( 1/1)بيش از د  الكان يرد دردن  ياا،   ياب تاتيص ل،هاي فاپ سهمي هاي، ب  لحل د   ات ظرفي  د   -2
 ، ساااطالعصالح  ااابو و لقر اش اعمال، ها تاسو لراجع ذيقاااين و لقر اش لاجاد باده و د  صتا ش هرياا  تغيير د  اين سهمي   بر استا  هاي فاپ ستهمي   -3

 اااه  ا .
 ااد.ح اتاب امره د  تمال، لراحل آزلان لحاظ ل، -4
با استفاده از سهمي   د  از داوطلباا، دست  آن 11/11/1331تكميل، لا خ هاي تحتيالش بر استا  لتتاب  چها لين جلس  اا اي سسشش و پيير  دااخشا د  دو ه   -1

هاي هاي سالبااس   حق استفاده لش د از سهمي  اينا يران و  زلس يان د  آزلان ات ه يرفت پي( Ph.Dد  دو ه  وزاا  آزلان ددتري ) با يك زلس يان و اينا يران 
 بع  د  همان لقطع  ا ااااهس  داا .

  آن دست  از داوطلبان سسااش قبل د  با استفاده 11/11/1331هاي تحتيالش تكميل، لا خ بر اسا  لتاب  چها لين جلس  اا اي سسشش و پيير  دااخشا د  دو ه -6
  اا  اميپش آلاز  عال،  دااخگاه ها و لؤسساحضا ي دااخگاههاي اباا  و ايم هاي تحتيل، دو هات يان  اتت   هاي اتاه  و اينا ير د   ديف پييرفت  از ستهمي  

گر  دي با يك  د  صتا ش ااتراف از  ات  قبال، ااد فقو  اا قرا يرفت هاي لشازي و پرديس ااديردان لؤستستاش آلاز  عال، ريردولت، و ريرااتفاع، و يا دو ه  
 س  باد.هاي بع  د  همان لقطع اااههاي سالهاي لرباط د  آزلانلشاز ب  استفاده لش د از سهمي 

 :انبیرم سهمیه
، «مجلس شوراي اسالمی 48/9/9398هاي تحصيالت تمميلی و تخصصی مصوع مورخ برقراري تدالت آموزشی در پذيرش دانشجو در دوره»بر اساس قانون 
مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت ها و مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه( سرهميه مازاد بر ورفيت )يداقل يک نفر( براي  %97ده درصرد ) 

. يدنصاع نمره در يابداختصاص میدر ازيوش آزاد،  شدهيرفتهپذ( نمره آخرين فرد %97كسرب يداقل هشرتاد درصرد )    شرر  به، علوم، تحقیقات و فناوري
 شود.تمامی مرايل آزمون لحاظ می

 ه دانشگاه محل خدمت وي موافقت نمايد.تواند ادامه تحصيل دهد، كداوطلب داراي سهميه مربی در صورتی می -

 .هستدر صورت موافقت دانشگاه محل خدمت، پرداخت شهريه تحصيل مربی بر تهده دانشگاه محل خدمت وي  -
 هاي دانشگاهمحل كد رشته در ،مربيان دانشرگاه آزاد اسالمی كه واجد شراي  استفاده از سهميه مربيان و قانون برقراري تدالت آموزشی هستود  تبصـره: 

 توانود از سهميه مذكور استفاده كوود  آزاد می

 زمون:آمراحل  -7
 :نامبتث -1

 پذيرد.پايان می 95/72/9389 شوبهروز  42ساتت  درآغاز و  79/72/9389مورخ شوبه  از روز 9893سال  (Ph.D)دكتري نام براي آزمون ورودي ثبت
 .دماين مربو  شركت آزمونو در  نام، ثبت(التحصيلیمتواسب با مدر  فارغ) امتحانی كد رشته يک در تواندمیفق   تالقه اساس بر داوطلب هر ف(ال

بره نشررانی:   دانشررگراه تبريز   )جلفرا( ارس المللیينبپرديس مطرالهره دقيق اين دفترمره شررخصررا  بره سررايرت        داوطلبران الزم اسررت پس از  (ب
www.arasp.tabrizu.ac.irنامی ايوترنتی اقدام نمايود.نسبت به تمميل تقاضانامه ثبت مراجهه و، نامثبت موظوربه 

 :هست یرپذامکانبه روش ذیل منحصراً  ،1398سال  در آزمون شركت براي نامثبت (ج
 www.arasp.tabrizu.ac.ir: به نشانیدانشگاه تبريز  )جلفا(ارس المللیينبپرديس ايوترنتی مراجهه به سايت  -9
 .دانشگاه تبريز)جلفا( ارس المللیينبپرديس از سايت  (4و  9 نام )دفترمه شماره دريافت دفترمه راهوماي ثبت -4
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                           1398دانشگاه تبریز سال  )جلفا(ارس المللیینب پردیس( Ph.Dاختصاصی دكتري ) نام و شركت در آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 نامثبتمدار  در سامانه  يرازارابنام و جهت ثبت يازموردناطالتات  آماده نمودن مدار  و -3
شتاع بمه شتضو بانمی هاي كارت يلهوسبهايرد، داوطلبان الزم است ايوترنتی انجام می صورتبهنام در اين روش با توجه به ايومه پرداخت هزيوه ثبت -2

مهارصد و  ميليونيک) 777/9277و پرداخت مبلغ   )جلفا(ارس المللیينبايوترنتی پرديس با مراجهه به سايت  هستفهال  هاآنكه پرداخت المترونيمی 
 ايود.اقدام نم  )جلفا(ارس المللیينبپرديس نام ثبت سريالخريد نسبت به امتحانی،  كد رشتهيک نام شركت در آزمون وجه ثبت تووانبه( ريال هزار
  :در آزمون و شركت نامثبت براي الزم مدارک (د

 :هستنام و شركت در آزمون به آن نيازمود است به شرح ذيل مداركی كه داوطلب براي ثبت
نام خود را با مشخصات زير اسمن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت یكاركوانبايد يک قطهه تمس داوطلب  عکس اسکن شده:پروفایل  -9

 ايوترنتی آماده نمايد.
 .باشد شدهارفتهكه در سال جاري ( رختمام)  8×2  يا  3×2 تمس -9-9
 باشد. JPG فق  بايد با فرمتتمس اسمن شده  -4-9
 .باشد  477×377يداقل  پيمسل و  377×277يداكثر  اندازه تمس اسمن شده بايد -3-9
 .ه و هراونه لمه باشدوموگ ،هرصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مُت -2-9
 .بيشتر باشد يلوبايتك 07تمس نبايد از  شدهيرهذخيجو فايل  -5-9
 .باشد شدهيذ تمس اسمن شده بايد  زائدهاي ياشيه -8-9
 .داراي زميوه سفيد باشدو االممان تمس رنگی يتی -0-9
و داوطلبان الزم است از اصل تمس مطابق توضيحات  يستن قبولقابلهاي شواسايی )كارت ملی، شواسوامه و ... ( : اسمن تمس از روي كارت9تبصرره  

 فوق اقدام نمايود.
 و صورت كامل آنان مشخص باشد. بايجاع: تمس خواهران بايد 4تبصره 
 اردد.و يق شركت در آزمون از وي سلب می شدهباطلاوطلب نام د، ثبتمهتبر يرغ: در صورت ارسال تمس 3تبصره 

رد خود و يا ف، در خصوص اشتباه در ارسال تمس داوطلبان كه اين موضوع اكثرا  براي داوطلبانی كه با توجه به مشرمالت به وجود آمده  تذكر خیلی مهم:
 ، تالوهشودانجام می فرد ديگريتوس   شمانام اردد موانچه ثبتاست تتكيد می دادهرخ، اطالتات در سريستو دقت الزم را ندارند  واردكووده

تمس شررما ارسال  يجابهيتما  نسربت به كوترل تمس ارسرالی دقت نماييد تا اشرتباها  تمس داوطلب ديگري    نامی، بر كوترل اطالتات ثبت
 متخلف تلقی شده و با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.  تووانبهبديهی است در صورت ارسال تمس اشتباه، فرد  نگردد.

يت خود هاي اين رديف وضهدر دايره ياذارتالمت، بايد با باشودشووا و يا مهلول جسمی يركتی میبيوا، ناشووا يا كوكه نابيوا يا كو داوطلبانی دسته از آن -4
هد تمال خوارا مشخص نمايود. وضهيت مهلوليت اين افراد از سازمان بهزيستی استهالم خواهد شد و در صورت تتييد آن سازمان، بود مهلوليت براي آنان ا

اجهه به ادارات بهزيستی محل سمونت خود نسبت به اند، ضررورت دارد با مر شرد. لذا داوطلبان مهلولی كه در سرازمان بهزيسرتی تشرميل پرونده نداده    
 توس  سازمان بهزيستی، خدمات و تسهيالت الزم به آنان ارائه نخواهد شد.  هاآنمهلوليت  ييدتتتدمتشميل پرونده اقدام نمايود. بديهی است در صورت 

التحصيل خواهود فارغ 39/78/9389 تاريخ تا كه يداكثر تمومیكتراي و يا د ارشد دوره كارشواسی مهدل براي دانشجويان سال آخر شدهيلتمماصل فرم  -3
التحصيلی تالی محل فارغ مؤسرسه آموزش  ييدتبه ت را شرده يلتممفرم  تمميل و دفترمه راهوما را شرد. اين دسرته از داوطلبان بايد فرم مخصروص در   

 یالمللينبپرديس سايت  در شدهارائهس از تطبيق با مهدل مودرج در كارت ورود به جلسه و در صورت داشتن مغايرت مهدل طبق اطالتات پو  برسرانود 
 ينميانگنام نيز در فرم تقاضانامه ثبت نگهداري نموده و نزد خود سال يکيداقل به مدت  اقدام نمايود. ضموا  الزم است تصوير فرم مذكور را )جلفا( ارس

 خود را در قسمت مربو  درج نمايود.  39/78/9938وايدهاي اذرانده شده تا تاريخ
نياز به تمميل فرم مخصوص مهدل ندارند و ضرورت دارد كه موحصرا  مهدل  تمومیو يا دكتراي  ارشد هاي كارشرواسی التحصريالن دوره فارغ ه:تبصـر 

 رقو اتشار درج نمايود. 4و يداكثر تا  2تا  7و يا  47تا  7التحصيلی بر مبواي مهدل مودرج در اواهيوامه فارغ بر اساساكتسابی را 

 :مهم تذكرات ( ه
 تمميل شود.حيح دقيق و ص صورتبهمودرجات فرم تقاضانامه بايد  -9
 .خواهد بود داوطلب تهده به( تقاضانامه فرم )مودرجات شدهيلتمم مودرجات كليه صحت وليتئمس -4
 ينبوابرا، يستنپذير نام اممانثبت تقاضرانامه  فرمتغييري در مودرجات  اونهيچهاتمال  (،95/72/9389لغايت  79/72/9389)نام ثبتزمان پس از پايان  -3

 در زمان تمميل اطالتات تقاضانامه نهايت دقت را بمار ايرد.بايد  داوطلب
 اي، در هر مرحلهیستن دفترچه در این از شرایط و ضوابط مندرج واجد یکی یا نموده را كتمان حقایق ،داوطلب شود كه مشـخ   هر موقع -2

 .خواهد شد ...( محروم و دانشگاه در تحصیل ، حینشدهیرفتهپذ، در آزمون شركت ،نام)ثبت از آزمون

 :در آزمون شركت براي داوطلب تكاليف -8
 .دهد مقرر انجام و در مهلت موقعبهزير را  هاياقدام بايد يمايک در آزمون كوودهشركت داوطلب
 .كود نامثبت در آزمون شركت براي (الف
 دارد. دريافت، )جلفا(ارس المللیينب پرديساز طريق سايت ايوترنتی را در موتد مقرر  آزمون جلسه ورود به كارت (ب  
 .دهد پاسخ آزمون هايالؤس كود و به شركت ، در آزمونياضرشدهشود می او تهيين براي كه ايو يوزه محل در (ج  

 :نامثبت تقاضانامهکمیل ت نحوه (و
 اين دفترمه را  99 هصفح در نويس تقاضانامه مودرجمطالهه دقيق اين دفترمه مطابق دسرتورالهمل ذيل ابتدا فرم پيش  شرود پس از به داوطلبان توصريه می 

افزاري ( اطالتات الزم را بر اساس بودهاي برنامه نرمwww.arasp.tabrizu.ac.ir) پرديسنويس، با مراجهه به سايت اين اساس فرم پيش سپس بر تمميل نموده و
 نام وارد نمايود. ثبت

بردن  كاره ب )از نمايد وارد خوانا و كامل طوربه شررواسرروامه با مطابق را خود پدر امنو  نام ،خانوادای نام موردنظر محل در بايد داوطلب :3و 2، 1 هايردیف در
 د، تشديد، الف محذو  يا همزه خودداري شود(.مَ

 نمايد.  ياذارتالمتدايره مربو  را  ،هستيا مرد  زن ،ايومه بايد بريسب داوطلب :4 ر ردیفد

خ  تيره كه در بهضی  يا و مميز درج يرو ، از و محل مربو  درج نمايد در را سرمت م  به راسرت فق  شرماره شرواسوامه خود     داوطلب بايد از :0 ردیف در
 درج ارديده خودداري نمايد. هاشواسوامه

 محل مربو  درج نمايد.  در شواسوامه خود را سريال داوطلب بايد سري و :6ردیف  در
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   درج ارديده است(. 93 يهوی رقو اول سال تولد )دو محل مربو  درج نمايد در را سال تولد خودروز، ماه و داوطلب بايد  :0ردیف  در

، از سررمت م  به راسررت و در محل مربوطه درج نمايد و از درج مميز و يا خ  تيره هسررت یرقمدهداوطلب بايد يتما  كد ملی خود را كه تددي  :8در ردیف 
 خودداري نمايد. 

 نمايد.ها، دين خود را مشخص از دايره يمیدر ياذارتالمتبا داوطلب بايد  :9در ردیف 

 د.ونماي ياذارتالمتين بود را ايمی از موارد بايد هاي پذيرش، يسب مورد سهميههر يک از متقاضی استفاده از  انداوطلب :11در ردیف 

 انقالع پاسداران سپاه ستاد كل -3 ،ستاد كل ارتش جمهوري اسالمی -4 ،ستاد كل نيروهاي مسلح -9 :شدم  رزمنده ستاد  ل  يروهاد  ملت     :مهم تذكر* 
 باشود.می نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران -8 و پشتيبانی نيروهاي مسلح وزارت دفاع و -5 سازمان بسيج مستضهفين، -2 اسالمی،

   .محل تولد خود را در محل مربوطه درج نمايدشهر استان و داوطلب بايد  :11ردیف  در

 .محل مربوطه درج نمايدمحل صدور شواسوامه خود را در شهر استان و داوطلب بايد  :12ردیف  در

 مشخص نمايود. 99تا  9كدهاي همين دفترمه با يمی از  3خود را با توجه به شراي  داوطلبان مودرج در صفحه  يفهوونظامبايد وضهيت  داوطلبان :31ردیف  در

  را اتالم نمايود. نیاز خود به منشیبا توجه به نوع و ميزان مهلوليت، براي شركت در آزمون و پاسخگويی به سؤاالت، داوطلبان مشمول،  :41ردیف  در

 نمايود. ياذارتالمتباشود، اين بود را كه متقاضی استفاده از صودلی مخصوص در جلسه آزمون می دستم آن دسته از داوطلبان : 10در ردیف 

 مايد.ن ياذارتالمتبايست اين بود را ، مینمايدتحصيل نموده و يا می تمومیموانچه داوطلبی در مقطع كارشواسی ارشد پيوسته و يا دكتراي  :16در ردیف 
و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهاي معین، به دریافت  آغازشدهدانشگاهی كه پس از دوره پیش هستساله  0اي دوره : منظور از كارشناسی ارشد پیوسته* تذكر مهم

هاي: فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و كالم، قرآن و معارف اسالمی و ارشاد گرایش الهیات وهاي تحصیلی: رشتهمانند ) شودمدرک كارشناسی ارشد نائل می
و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهاي معین، به دریافت  آغازشدهدانشگاهی كه پس از دوره پیش ،ساله 6اي است دوره عمومیدكتري منظور از  و (حدیث

 .(و ... هاي تحصیلی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، دامپزشکیرشتهمانند ) شودنائل می عمومیمدرک دكتري 

 مشخص نمايد.هاي مربو  از دايره يمیدر ياذارتالمترا كه در آزمون آن شركت خواهد كرد، با خود داوطلب بايد اروه امتحانی  :10در ردیف 

 نمايد. انتخاعرا در اين بود  هستداوطلب رشته امتحانی را كه متقاضی شركت در آزمون آن رشته  :18در ردیف 

 .است شدهيفتهرامتحانی   زبان خارجی تووانبهزبان انگليسی  :19در ردیف 

ايرد در محل مربوطه مجموته رشته تحصيلی قرار می در آنتحصيلی دوره كارشواسی خود را كه نام رشته فراغت از تحصيل  كد رشتهداوطلب  :21در ردیف 
 درج نمايد.

 تالی محل اخذ مدر  تحصيلی كارشواسی خود را در محل مربوطه درج نمايد. داوطلب كد مؤسسه آموزش :21در ردیف 

 در محل مربوطه درج نمايد.، ماه و سال روزبهاخذ مدر  كارشواسی خود را  تاريخ دقيقداوطلب ابتدا بايد  :22در ردیف 

و تا دو رقو اتشررار از م  به   2تا    7و يا    47تا    7التحصرريلی مقطع كارشررواسرری خود را بر مبواي داوطلبان بايد مهدل مودرج در مدر  فارغ :32در ردیف 
را درج  95و در قسمت اتشار تدد  74در قسمت تدد صحيح  هست 95/4: داوطلبی كه مهدل وي مثالتووانبه راسرت در محل مربو  درج نمايود. 

 نمايود.

ارشواسی هاي مقاطع كاردانی و كبايست ميانگين مهدلاند، میالتحصيل شدهداوطلبانی كه در مقطع كارشرواسی ناپيوسته )كاردانی به كارشواسی( فارغ  تبصره:
 ناپيوسته خود را در اين بود درج نمايود. 

در محل مربوطه  رامجموته رشته تحصيلی قرار  در آنرا كه نام رشته فراغت از تحصيل خود تحصيلی دوره كارشواسی ارشد  كد رشتهداوطلب  :24در ردیف 
 درج نمايد.

 تالی محل اخذ مدر  تحصيلی كارشواسی ارشد خود را در محل مربوطه درج نمايد. داوطلب كد مؤسسه آموزش :20در ردیف 

 در محل مربوطه درج نمايد.، ماه و سال روزبهخود را  تمومیو يا دكتراي اخذ مدر  كارشواسی ارشد  تاريخ دقيقداوطلب ابتدا بايد  :26در ردیف 

و يا  طع كارشواسی ارشداالتحصريلی و دانشجويان سال آخر مق التحصريالن مهدل كل اكتسرابی را بر اسراس مهدل مودرج در مدر  فارغ   فارغ :20در ردیف 
و تا دو رقو اتشار از م  به راست در  2تا  7و يا  47تا  7خود را بر مبواي  39/8/80يداكثر تا تاريخ خود را ، ميانگين وايدهاي اذرانده تمومیدكتراي 

  را درج نمايود. 95و در قسمت اتشار تدد  74صحيح   در قسمت تدد هست 95/4: داوطلبی كه مهدل وي مثالتووانبه محل مربو  درج نمايود.
از  ،همين دفترمه راهوما 97بايست نسبت به تمميل و تتييد فرم مهدل مودرج در صفحه می ،تمومیدانشرجويان سال آخر مقطع كارشواسی ارشد و يا دكتراي  * 

 پرديسی به ، تا در صورت قبولايودرا نزد خود نگهداري نم و آنخود اقدام  تمومیدوره كارشواسی ارشد و يا دكتراي سوي محل دانشگاه محل تحصيل 
 .ارائه اردد دانشگاه تبريز  )جلفا(ارس المللیينب

كه متقاضی استفاده از ها و مؤسسات آموزش تالی وابسته به وزارت تلوم، تحقيقات و فواوري و يا رسمی آزمايشی دانشگاهقطهی رسمی  انمربي :28در ردیف 
 نمايود. ياذارتالمتاين بود را باشود، بايستی می سهميه مربيان

متقاضی استفاده از ها و مؤسسات آموزش تالی وابسته به وزارت تلوم، تحقيقات و فواوري كه رسمی قطهی و يا رسمی آزمايشی دانشگاه انمربي :29در ردیف 
در محل مربوطه بايست دانشگاه محل خدمت خود را اند، مینموده ياذارتالمترا نام ايوترنتی فرم تقاضانامه ثبت49بود باشود و سهميه مربيان می

 درج نمايد.

  هاي مربو  درج نمايدداوطلب بايد نام استان و نام شهرستان محل اقامت خود را در محل :31در ردیف 

در محل مربو  از م  به راسررت درج نموده و از درج مميز و يا خ  تيره  هسررت یرقمدهتدد  يک خود را كه بايد كد پسررتی دقيقداوطلرب   :31در ردیف 
 خودداري نمايد.

 .از سمت م  به راست درج نمايد اين بوددر  ،مربوطه شهرتلفن  شمارهيشپ كد را با داوطلب بايد شماره تلفن ثابت خود :32ردیف  در

  .محل مربو  درج نمايد دركامل  طوربهرا  شماره تلفن همراه خود داوطلب بايد :33ردیف  در

 اين رديف درج نمايود. را در المترونيمی خودپست باشود از سمت م  به راست آدرس دسته از داوطلبانی كه داراي پست المترونيمی می آن :34ردیف  در
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  تذكرات مهم:* 
كه  داده خواهد شد( فق  تدد صورتبه)رقمی  9 يگيريكد پرقمی و يک 9شماره پرونده به داوطلبان يک  ناممرايل ثبت پايان در -9

 .هستنام يک داوطلب است. صحت اطالتات ارسالی به تهده شخص داوطلب اين موضوع موحصرا  نشانگر پايان مرايل ثبت
 براي ايومه داوطلبان در مرايل بهدي آزمون دمار مشمل نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تمميل تقاضانامه و ارفتن تائيديه -4

ين تا اختالفی ب ،كامل و با دقت بررسی نمايود طوربهرا  آن نسرخه پريوت از تقاضرانامه تهيه و  ، يک (يگيريكد پشرماره پرونده و  )
 تقاضانامه وجود نداشته باشد. شدهارفتهاطالتات تقاضانامه تمميلی ايوترنتی داوطلب و اطالتات پريوت 

 :امتحانات -12
 :آزمون مواردي در خصوص -1-12

ديس سايت پر در شاءاهللان ،شدهبيویيشپ زمانی برنامه اساس بر دانشگاه تبريز  )جلفا(ارس المللیينبپرديس  9389 سال (Ph.D)دكتري  دوره ورودي آزمون
 .برازار خواهد شددر يک نوبت  اتالم و  www.arasp.tabrizu.ac.irدانشگاه تبريز به نشانی )جلفا(ارس  المللیينب
 فهرست مطابق، در هر رشتهو كارشواسی ارشد  كارشواسی دوره التحصيلفارغ و تجربيات مورد در يد دانش يسب اصیاختص امتحانات االتؤس سرطح  (الف

 .ايردصورت می، (3)دفترمه شماره ول اجدضرايب  بر اساسو  ريزيبرنامه تالی شوراي مصوع هايبرنامه
 

نياز به  طرايی ارديده كه يااونهبهاالت ؤنمايود، توجه داشررته باشررود سررنام میثبت 9389سررال  (Ph.D)دوره دكتري كليه داوطلبانی كه در آزمون  (ب
، آزمون جدا  خودداري نمايود. بديهی است در صورت مشاهده هجلس در يساعينماشآوردن هراونه  ، لذا ازيستندر آزمون  يساعينماشر اسرتفاده از  
 ان برخورد خواهد شد.ايشهاي مربو  با نامهمتقلب محسوع ارديده و طبق ضواب  و آئين تووانبه داوطلب

 :پذیرش نحوه -2-12
پذيرش دانشجو در دوره دكتري « ها و مراكز آموزش تالی كشورهاي تحصيالت تمميلی در دانشگاهسروجش و پذيرش دانشرجو در دوره  »قانون  بر اسراس 

(Ph.Dو دستياري رشته )ايرد:نامه اجرايی آزمون انجام میهاي اروه دامپزشمی، شامل دو مريله است كه هر يک از مرايل مطابق با شيوه 

 برازار خواهد شد .   )جلفا(ارس المللیينبتوس  پرديس كه در موتد مقرر  متمركز است مريله اول شامل آزمون  اولیه داوطلبان:الف( معرفی 
مجلس  99/94/82مصوع « ها و مراكز آموزش تالی كشوردر دانشگاههاي تحصيالت تمميلی سوجش و پذيرش دانشجو در دوره»قانون  بر اسراس تبصرره:  

سوجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، « هاي تحصيالت تمميلیشروراي سروجش و پذيرش دانشجو در دوره  »محترم شروراي اسرالمی و مصروبات    
 شود: به شرح زير انجام می« پژوهشی –آموزشی » :شيوه بريسب

 مصاحبه علمی و سنجش عملی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري آزمون متمركز شیوه پذیرش
 درصد 37 درصد 47 درصد 57 پژوهشی –آموزشی 

 
و تخصـی  امتیاز مربوط به سوابق آموزشی،   دانشـگاه تبریز   )جلفا(ارس المللیینبپردیس الزم به ذكر اسـت اجراي مرحله اول )آزمون متمركز( توسـط   

 خواهد شد. ها انجامهکدپژوهشی و فناوري، مصاحبه علمی و .... توسط دانش
)آزمون متمركز( و نتيجه مصايبه اروه تلمی  نتيجه سوجش تمومی بر اساس،  شدهیمهرفپذيرش نهايی از بين داوطلبان  ب( پذیرش نهایی داوطلبان:

 مهيارهاي فوق انجام خواهد شد.  بر اساساست ازيوش نهايی آزمون  ذكريانشاو سهميه داوطلب صورت خواهد ارفت.  شدهاتالمو ورفيت مربوطه 

ابالغی كه از سوي پرديس  نامهيوهش بر اساسنمره مصرايبه )ارزيابی سروابق آموزشری، پژوهشری و فواوري و مصايبه تلمی و سوجش تملی(      :1تبصـره  
 امهنيوهشمطابق با  يانمره، شدهیمهرفبراي كليه افراد  هادانشمدهصورت خواهد ارفت و  ارددیمارسال  هادانشرمده به   )جلفا( ارس المللیينب

 .كوودیمارسال   )جلفا(ارس المللیينبمذكور تهيين و براي ازيوش نهايی به پرديس 

براي مريله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصايبه تلمی و  شرده یمهرفها مجاز به برازاري آزمون كتبی و شرفاهی از داوطلبان  همددانشر  :2تبصـره  
 اردد.سوجش تملی لحاظ می

 شود.دفترمه راهوما اتمال می 5هاي رزموداان و ايثاراران و مربيان مطابق ضواب  مودرج در صفحه سهميه: 3تبصره 
 

 :مهم هايتوصیهنکات و 
نامی را شخصا  انجام دهيد و يا شخصا  شود كه تمامی مرايل ورود اطالتات ثبتنماييد، تتكيد میمینام نت اقدام به ثبت( اار از طريق كافی9

 نت نظارت مستقيو داشته باشيد.بر انجام امور مربو ، در كافی
 زدانشگاه تبري )جلفا(ارس المللیينبپرديس متوجه شخص داوطلب است و تقاضانامه،  دردرج اطالتات اشتباه ( مسئوليت هراونه خطا در 4

 تذري پذيرفته نخواهد شد. اونهيچهاممان اصالح اشتباهات مذكور را نداشته و  وجهيچهبه
نسخه پريوت از تقاضانامه  يکرقمی،  9 يگيريكد پرقمی و  9شماره پرونده دريافت  اوطلبان پس از تمميل تقاضانامه وشود دمی توصيه (3

 تهيه و نزد خود نگهداري نمايود.
 شد.  خواهد اتالم www.arasp.tabrizu.ac.ir به نشانیدانشگاه تبريز  )جلفا(ارس المللیينبپرديس  سايت طريق از تغييري هراونه (2
 ياصرل  تماس دانشرگاه تبريز  )جلفا(ارس المللیينب پرديسدفتر  با  141 – 33332441 :تلفن شرماره  باود توانمیداوطلبان  لزوم صرورت  در (5

.نمايود 

http://www.arasp.tabrizu.ac.irو


 

   

 

 مح   رج شمدره پوهيده
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هاي كارشناسی ارشد و فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دوره

 1398( سال Ph.Dورودي دوره دكتري ) اختصاصی شركت در آزمونمتقاضی  عمومییا دكتراي 

 دانشگاه تبریز )جلفا( ارس المللیینب پردیس
 

 بدسمه تعدلي

             
 8931تدريخ:           /         /                     

 .............................................................شمدره:                          

 

 .................................................... به شماره شواسوامه: ...................................... فرزند: ................................................................... نام و نام خانوادای: :دانشجو از:
 ................................. در سال تحصيلی: ...........................................................................................................: ورودي رشته .......................... متولد سال:             

 ................................................................................................... معاونت محترم آموزشی دانشگاه / مؤسسه آموزش عالیبه: 
 با سالم و ايترام     

 ...............................................................................نام و شركت در رشته امتحانی خواهشمود است مقرر فرمايود، با توجه به ايومه متقاضی ثبت   

جهت اتالم  39/8/9389را تا تاريخ  جانبينا، ميانگين وايدهاي اذرانده هستو 9389( سال Ph.Dآزمون ورودي دوره دكتري )

 اواهی نماييد.  دانشگاه تبريز)جلفا(ارس المللیينبپرديس به 

 نام، نام خانوادای و امضاي دانشجو: 
 

 9389/       /          تاريخ تمميل فرم:
 

 

  .............................................به شماره شواسوامه  ................................فرزند  .............................................................شود كه خانو/آقاي وسيله تتييد میبدين

 بوده و ميانگين وايدهاي  ...............................................................................................................................دانشجوي سال آخر رشته    93متولد سال         

 صحيح اعشار                                                                                                                                                         
و به                                 «47» تا« 7» مبواي در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش تالی، بر 39/8/9389 يختا تاراذرانده ايشان 
 يرو 

 

 وايد درسی اذرانيده است.   تاريخ فوق، تهداد. ضموا  نامبرده تا هست 

 

 

 معاون آموزشی                         

 دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی                                                                                                                 
  

 

 تذكرات:
 8931سدل  (Ph.D)ماقدضي شولت  ر آزمون هره    هره  لاو   عمومي ايشجويدن سدل آخو  هره لدرشندسي ارشد ه يد  لاوا   -8

، ايد فوم را  ر  ه يلتت ه به زوزه معدهيت آموزشتتي مح  «الف»پوهيده،  ر قلتتمت  ضتتمد  رج لدم  مشتت ختتدو خو  ه شتتمدره 
 الاحخر ي خو  ارائه يمديد. فدرغ

از  آن را تکمر ، تأيرد ه پس« ب»از  اهط بدن مذلور، قلمت  شدهر تکماد ه مؤسلدو آموزش عدلي بديد پس از  ريدفت فوم  ايشگده -2
مُهو ه امضد  معدهن آموزشي، آن را ثبت ه يك يل ه از ايد فوم را تحوي   اهط ب ه يل ه  هم را  ر پوهيده  ايشجو بديگديي يمديند، 

ويه اساعالم  ر خخوص هضعرت معدل  اهط ب،  ايشگده باوايد بو اسدس ايد مدرك موجو  بورسي ه پدسخ الزم را تد  ر صتورو او  
 ارائه يمديد.

تد  ه اشايگهآن را يز  خو   يردشدهتأ، الزم است پس از  ريدفت فوم عموميارشد ه يد  لاوا    ايشجويدن سدل آخو  هره لدرشندسي -9
ر  الاحختتيدم  ر ايد آزمون فدرغح  قبولي ارائه يمديند. ضتتمندآ آن  ستتاه از  اهط بديي له پس از ثبت ر صتتورو قبولي به مؤستتلتته م

 خوااد آمد. به عم يدم مالك يبو ه ه بد امرد معدل )مرديگرد مندرج  ر ايد فوم( از آيدن ثبت ادآنالاحخر ي شويد، معدل فدرغمي
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 11صفحه 

                           1398دانشگاه تبریز سال  )جلفا(ارس المللیینب پردیس( Ph.Dاختصاصی دكتري ) نام و شركت در آزمون دفترچه راهنماي ثبت

  

  

 

 
   

 1398سال ( Ph.D)متمركز ورودي دوره دكتري نیمهاختصاصی  نام آزموننویس تقاضانامه ثبتپیش

 دانشگاه تبریز)جلفا(  ارس  المللیینب پردیس 
 

  يدم پدر: -9  يدم: -2  يدم خديوا  ي: -8
 

  /    شندسندمه: سويدلسو  ه  -6  شمدره شندسندمه: -5 مو                      زن       جنس: -4
        سدل مده رهز  

 زرتشاي    ل رمي        ملرحي    اسالم        يد: -3           لد م ي: -1 8 9        تدريخ تولد: -7

   پذيوش:ماقدضي اسافد ه از سهمره  -81
 

 ه بدالتو  %25املو جديبدز  - 4ه بدالتو  %25فوزيد جديبدز  - 9ه بدالتو  %25جديبدزان  - 2آزا   -8
 املو شهرد ه مفقو االثو  -  3فوزيد شهرد ه مفقو االثو  - 1املو آزا ه  - 7فوزيد آزا ه  - 6آزا  دن  -5
 رزمنده ساد  ل  يروهاد  مل    - 82رزمنده هزارو جهد  لشدهرز   - 88 )اعزامي از سپده( رزمنده  اهط ب بلرجي -81
  %25املو جديبدز لماو از  - 85 %25فوزيد جديبدز لماو از  - 84 %25جديبدزان لماو از  -89
 فوزيد رزمنده ساد  ل  يروهاد  مل    - 81فوزيد رزمنده هزارو جهد  لشدهرز   - 87 )اعزامي از سپده(  فوزيد رزمنده  اهط ب بلرجي -86
 املو رزمنده ساد  ل  يروهاد  مل    - 28املو رزمنده هزارو جهد  لشدهرز   - 21 )اعزامي از سپده(  املو رزمنده  اهط ب بلرجي -83

 

 مح  صدهر شندسندمه: -82   مح  تولد: -88

  

 لد يظدم هظرفه: -89

  

 
  

 

       يدارم          ارم مع ولرت:   -48 
    الام   ستچپ -        85يردز به منشي يدارم    بد توجه به يوع ه مرزان مع ولرت بوا  شولت  ر ج له آزمون ه پدس گويي به سؤاالو، يردز به منشي  ارم  

 ( ستچپ)منحخواآ م خوص ماقدضردن صندلي 
 

  م: يمديتحخر  يمو ه يد مي عمومي ر مقطع لدرشندسي ارشد پروساه ه يد  لاوا   -68
 

 ،لشدهرز  ه مندبع طبرعي  فني ه مهندسي                 ع وم پديه               ع وم ايلديي                وهه اماحديي:      -87
  امپزشکي   

 

 

    يدم رشاه اماحديي  اماحديي لد رشاه 

          لد ه يدم رشاه اماحديي: -81
 

 زبدن خدرجي رشاه اماحديي:    ايگ رلي        -83
 

  لدرشندسي: مؤسله مح  اخذ مدركيدم  -28                                                       مقطع لدرشندسي:رشاه تحخر ي  ر  -21

 
 

   ه رقم صحر    ه رقم اعشدر   سدل مده رهز 

       معدل مقطع لدرشندسي: -29                     تدريخ  قرق اخذ مدرك لدرشندسي: -22
 (درج نماینددر این بند طع كاردانی و كارشناسی خود را امق بایست میانگین معدلالتحصیالن مقطع كارشناسی ناپیوسته میفارغ)

 لدرشندسي ارشد:   مؤسله مح  اخذ مدرك يدم -25  مقطع لدرشندسي ارشد:رشاه تحخر ي  ر  -24
 

   ه رقم صحر    ه رقم اعشدر   سدل مده رهز 
 تدريخ  قرق اخذ مدرك لدرشندسي -26

 معدل مقطع لدرشندسي ارشد -27                 :عموميارشد ه يد  لاوا                    
       :عموميه يد  لاوا                  

 

 اد ه مؤستلدو آموزش عدلي هابلاهموبي رسمي قطعي ه يد رسمي آزمديشي  ايشتگده -21
       :الامبه هزارو ع وم، تحقرقدو ه فندهر  بو ه ه ماقدضي اسافد ه از سهمره موبردن         

   ايشگده مح  خدمت: -23

 
 

 يدم شهوسادن  يدم اسادن 

  شهوسادن:  اسادن: يشديي مح  اقدمت: -91
 

  ا امه يشديي:  
 

  ت فد امواه: -99  ت فد ثدبت: -92           :رقمي( 81) يلد پلا -98
 

  @                                 (:E-mailآ رس پلت الکاوهيرکي ) -94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يمديم.را تأيرد مي شده رجضمد مطدلعه ل ره شوايط ه ضوابط ايد  فاوچه راانمد، بد آ داي لدم  فوم تقدضديدمه را تکمر  ه تمدم اطالعدو  جديبيدا
 


