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همکار گرامی

معاون محترم تحصیالت تکمیلی، پژوهشی و بین الملل دانشکده ....

موضوع: ارسال دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری ١٤٠١ 

با سالم و احترام،

ضمن ارسال دستورالعمل ثبتنام دانشجویان جدیدالورود دکتری ١٤٠١، به استحضار میرساند، طبق برنامهریزیهای 
انجام شده مقرر گردید فرایند ثبتنام دانشجویان به شرح ذیل انجام گردد:

مطالعه و بهرهبرداری از دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان دکتری سال ١٤٠١ مطابق با تصویر پیوست. -
اطالعیههای مربوط به ثبتنام از طریق آدرس (https://grad.aut.ac.ir/content/12350/) در دسترس میباشد. -

دریافت مدارک صالحیت عمومی دانشجویان دکتری بدون آزمون در روزهای تعیین شده جهت تطبیق مدارک توسط  -
کارشناسان محترم دانشکده و ارسال به مدیریت تحصیالتتکمیلی دانشگاه. (مدارک ناقص به دانشکده عودت خواهد شد)

طی هماهنگی بعمل آمده با مرکز انفورماتیک دانشگاه مقرر شد گزینه فرم تعهد استاد راهنما در بخش مدارک پورتال  -
آموزشی دانشگاه اضافه شود. لذا کارشناسان محترم دانشکده میتوانند نسبت به بارگذاری فرمهای مربوطه از تاریخ 

١٤٠١/٠۸/٠١ لغایت ١٤٠١/٠۸/١۵ اقدام نمایند.

خواهشمند است جهت پاسخگویی به دانشجویان ورودی جدید در سایت دانشکده پست الکترونیکی یا هر نرم افزار  -
ارتباطی دیگری که خود دانشکده مدنظر دارد اعالم گردد و دانشجویان برای دریافت پاسخ سواالت به این مدیریت 

هدایت نشوند.

کلیه فرمهای تعهد موجود در پورتال آموزشی میبایست توسط شخص دانشجو تیک خورده باشد. -

انتخاب واحد دانشجویان منوط به تایید مدارک دانشجویان پس از تطبیق با اصل مدارک میباشد و چنانچه تیک  -
تایید مدارک توسط کارشناسان دانشکده زده نشود؛ انتخاب واحد امکانپذیر نیست.

دسترسی برای انتخاب واحد در صورتی برای دانشجویان فعال میشود که صفحه اطالعات شخصی را تکمیل،              -
فرمهای تعهد را تایید و مدارک درخواستی را در پورتال آموزشی بارگذاری نمایند. 

الزم است شماره و تاریخ برگه معافیت تحصیلی توسط کارشناس دانشکده در بخش مدارک پورتال هر یک از  -
دانشجویان ثبت گردد.

https://grad.aut.ac.ir/content/12350/
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چنانچه دانشجو دوره کارشناسیارشد فارغ التحصیل این دانشگاه میباشد، نیاز به تاییدیه مدارک مقاطع قبلی  -
ایشان نیست.

در صدد هستیم کارتهای دانشجویان تا زمان تطبیق مدارک آماده و در اختیار دانشکد قرار گیرد. -

خواهشمند است پذیرفتهشدگانی که در حال حاضر سرباز میباشند جهت دریافت نامه ترخیص به مدیریت  -
تحصیالتتکمیلی دانشگاه هدایت شوند. 

تاریخ حذف و اضافه مورخ ٩ و ١٤٠١/٠٧/١٠ آخرین مهلت برای انتخاب واحد نیمسال اول ١٤٠١ توسط شخص  -
دانشجو میباشد. 

                                با آرزوی توفیق روزافزون


