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به روسای محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (دارای پذیرش دانشجوی دكتری تخصصي)
موضوع: «دستوالعمل ثبتنام از پذیرفتهشدگان آزمون دکتری سال ۱۴۰۱»

با سالم و احترام
ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی و همکاران محترم، به استحضار میرساند پذیرش دانشجوی دکتری 
تخصصی در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ١٤٠١ براساس ضوابط و شیوهنامه اجرایی 

ارسالی طی نامه شماره ١٠٨٢٠ مورخ ١٤٠١/١/٢٣ این سازمان، صورت گرفته است. 
فایل اطالعات قبولین تا ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ در پرتال ارتباطی با دانشگاه ها بارگذاری 
خواهد شد. در اطالعیه اعالم نتایج نهایی به پذیرفتهشدگان اعالم شده برای اطالع از زمان و نحوه ثبتنام در 
رشته قبولی، نوع و نحوه ارائه مدارک به دانشگاه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ به درگاه اطالعرسانی 
دانشگاه محل قبولی مراجعه نمایند. لذا مقرر نمایند ضمن اطالع رسانی در درگاه آن دانشگاه برای ثبتنام از 

پذیرفتهشدگان نهایی، نسبت به اجرای دقیق نکات زیر نیز اقدام شود.
الف ـ مدارکي که پذیرفتهشدگان الزم است در زمان ثبتنام ارائه نمایند: 

۱- اصل و تصویر مدرك كارشناسي (لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده 

باشد. 
۲- اصل و تصویر مدرك كارشناسيارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفهای مورد تأیید وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی (فارغالتحصیل 

حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١) که در آن معدل دوره کارشناسیارشد (فوق لیسانس) قید شده باشد. 
١-٢- پذیرفتهشدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفهای 
نمیباشند، الزم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسیارشد 
(فوق لیسانس) یا دکتری حرفهای را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد 
تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب 

فرهنگی میباشد. 
٢-٢- از آنجائیکه مقطع تحصیلی برخی از رشتههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس تأیید دفتر 
گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «کارشناسی ارشد پیوسته» 
(فوق لیسانس پیوسته) یا دکتری حرفهای میباشد، ایندسته از پذیرفتهشدگان دارای مدرک کارشناسی 
نمیباشند و با ارائه مدرک کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفهای معتبر، نیازی به ارائه مدرک کارشناسی 

ندارند.
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٣-٢- براساس مصوبه جلسه مورخ ٥٤٨ مورخ ١٣٨٣/٧/٢٨ شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارک 
تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزههای علمیه قم و خراسان، فضال و طالب حوزههای علمیه که 
براساس مدرک صادر شده توسط این حوزهها دوره سطح ٣ را گذراندهاند یا تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ فارغالتحصیل 
میشوند، منحصراٌ میتوانند در یکی از کدرشتههای امتحانی مرتبط در گروه علوم انساني ثبتنام و در آزمون 
آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی 
ادامه تحصیل دهند. این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فارغالتحصیلی خود را که توسط مدیریت 

حوزههای علمیه صادر شده است در اختیار داشته باشند.
٢-٤- دارندگان مدارک تحصیلی معادل میبایست حائز شرایط «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و 
غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع باالتر» مصوبه جلسه ٨٤٥ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ٩٢/٥/٢٨ توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به 
تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، باشند. آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از 
تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره ٤٣٢ مورخ ١٣٧٧/٩/٣ شورای عالی انقالب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت 

برگزاری دورههای معادل) در دورههای معادل پذیرفته شدهاند، در شمول این مصوبه قرار میگیرند.
٢-٥- براساس مصوبه جلسه ٧٧١ مورخ ٩٤/٨/٢٦ و نامه شماره ٩٩/٥٧١٤/دش مورخ ١٣٩٩/٤/٣٠ شورای عالی 
انقالب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سالهای ١٣٧٧ تا ١٣٨١ به دورههای مذکور راه یافتهاند، 
حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره ٢/٧٧٦٣٣ مورخ ٩٢/٥/٢٨ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر 
برخوردار میشوند. لذا قبولی پذیرفتهشدگانی که مشمول موارد فوق نمیباشند، لغو و مدارک ثبتنامی آنها 

باید به این سازمان عودت شود. 
۳- اصل و دو نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي 

۴ـ عکس تمام رخ ۳۴ تهیه شده در سال جاری (به تعداد مورد نیاز) 
۵- مدرك وضعیت نظام وظیفه برای برادران با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 
١٩ و ٢٠ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ١٤٠١
۶- سهمیه رزمندگان و ایثارگران: پذیرفتهشدگان با سهمیه رزمندگان یا سهمیه ایثارگران (به شرح 
مندرج در صفحات ٢١ تا ٢٣ دفترچه راهنمای ثبتنام این آزمون) در زمان ثبتنام، ملزم به ارائه فرم یا 
مدرکی در رابطه با تأیید سهمیه ثبتنامی خود نمیباشند و مالک عمل برای ثبتنام این دسته از 
پذیرفتهشدگان همان عنوان درج شده در فایل و فهرست ارسالی از سوی این سازمان میباشد. در صورت 
عدم تأیید سهمیه پذیرفتهشدگان مذکور از سوی ارگان ذیربط، موضوع از طریق این سازمان به آن دانشگاه 

اعالم خواهد شد.
۷- سهمیه مربیان: متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان میبایست واجد شرایط و ضوابط مندرج در صفحه 

٢٣ دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ٢) آزمون دکتری سال ١٤٠١ باشند.



3

١٤٠١/٠٥/٢٩

٤٠٨٣٨
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تبصره ١- مطابق نامه شماره ٩٩/٢٣٣٧٥ مورخ ١٣٩٩/٦/٤ دانشگاه آزاد اسالمی و بخشنامه شماره ٢٦٣٩٨ 
مورخ ١٣٩٩/٦/١٢ این سازمان، مربیان دانشگاه آزاد اسالمی تنها با معرفینامه صادره از سوی مرکز جذب و 

امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی امکان بهرهمندی از این سهمیه را خواهند داشت.
تبصره ٢- افرادی که با سهمیه مربی پذیرفته شدهاند میبایست موافقت رسمی دانشگاه محل خدمت خود 

را به دانشگاه محل قبولی در زمان ثبتنام ارائه نمایند.
۸- پذیرفتهشدگان غیرایراني میبایست واجد شرایط و ضوابط اتباع خارجی مندرج در صفحات ٢٤ و 
٢٥ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون (دفترچه شماره یك) بوده و برای انتخاب رشتهمحلهای 
تحصیلی به محدودههای مشخص شده مطابق جدول مربوط به مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در 
انتخاب محل تحصیل دقت مینمودند. (پیوست) الزم به توضیح است مطابق ضوابط، پذیرفتهشدگان اتباع 
غیرایرانی در دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق شیوهنامه 

ثبتنام مصوب سال ١٣٨٩ به میزان ٨٠ درصد شهریه دورههای نوبت دوم (شبانه) میباشند.
ب ـ مدارکي که الزم است به دقت بررسي و در موعد مقرر اقدام الزم معمول شود: 

نظر به اینکه ثبتنام از متقاضیان شرکت در این آزمون و همچنین انجام سایر مراحل آن به صورت اینترنتی 
بوده و از آنان مدرکی دریافت نشده، لذا مقرر نمایند هنگام ثبتنام از پذیرفته شده، موارد ذیل توسط کارشناس 
مربوط مورد بررسی قرار گرفته تا اختالفی بین اطالعات قبولشدگان مندرج در فایل اطالعات (که از طریق 
سامانه این سازمان دریافت شده) با اطالعات و مدارکی که از پذیرفتهشدگان اخذ میشود، وجود نداشته باشد.

هر چند این موارد ميبایست در زمان ارزیابي تخصصي به دقت كنترل ميشد اما در صورت 
مغایرت، براساس توضیحات ذیل به موقع اقدام شود. بدیهي است در صورت بروز هرگونه مشکلي 
در این خصوص با توجه به قصور كارشناسان آن مؤسسه آموزش عالي، مسئولیتي متوجه این سازمان 

نخواهد بود. 
تبصره: الزم به توضیح است فایل «فرم اطالعات پذیرفتهشدگان» که حاوی اطالعات مربوط به 
مشخصات آزمونی و عکس آنها بوده و با فرمت PDF (قابل پرینت) متعاقباً از طریق سامانه این سازمان در 

اختیار دانشگاهها قرار میگیرد. 
١- در صورتی که مشخصات شناسنامهای یا عنوان مدرک کارشناسیارشد (فوق لیسانس) پذیرفتهشدهای 
با مشخصات شناسنامهای و عنوان مندرج در مدرک فراغت از تحصیل مغایرت داشته باشد، از پذیرفته شده 
موقتاً ثبتنام به عمل آمده و موارد کتباً حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٧/٢٠ به صورت یکجا برحسب مورد به این 

سازمان گزارش شود.
٢- مدرک کارشناسی یا گواهی فارغالتحصیلی باید مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی باشد. 
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٣- دانشآموختگان دورههای کارشناسیارشد میبایست متناسب با نوع مدرک فارغالتحصیلی در آزمون 
ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز و براساس جداول (مندرج در صفحات ٣٢ تا ٧٢) دفترچه راهنمای 

ثبتنام (دفترچه راهنمای شماره یك) در آزمون ثبتنام و شرکت مینمودند. 
تبصره: این موارد میبایست در زمان مصاحبه توسط موسسه کنترل میشد، علیایحال در صورتی که 

مغایرتی مشاهده شد، موارد حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣٠ به این سازمان اعالم تا تصمیمگیری شود.
٤- پذیرفتهشدگان (پذیرش نیمسال اول) الزم است حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ و پذیرفتهشدگان (پذیرش 
نیمسال دوم) الزم است حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/١١/٣٠ در مقطع کارشناسیارشد یا دکتری حرفهای 
دانشآموخته شوند، از ثبتنام کسانی که تا تاریخ اعالم شده فارغالتحصیل نمیشوند، ممانعت به عمل آید و 
فهرست آنها با قید تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣٠ به این سازمان ارسال شود. در صورت 

عدم رعایت این موضوع، عواقب آن متوجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده خواهد بود.
٥– دانشجویان سال آخر یا فارغالتحصیالن مقطع کارشناسیارشد یا دکتری حرفهای (به جز فارغالتحصیالن 
ارشد پیوسته، دکتری حرفهای دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) که معدل آنان کمتر از ١٤ 

میباشد حق ثبتنام و شرکت در این آزمون را نداشتهاند.
٦- با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٩٥٠ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٦ پذیرفته شدگان 
دوره روزانه آزمون دکتری سال ١٤٠٠ میتوانستند در آزمون دکتری سال ١٤٠١ ثبت نام و شرکت نمایند. 
ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع دکتری سالهای قبل، در صورت 
تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سال ١٤٠١ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط میبایست تا 
پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون دکتری سال ١٤٠١، (تاریخ ١٤٠٠/٩/٩) از تحصیل انصراف قطعی حاصل می
نمودند و در صورت عدم انصراف قطعی در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون دکتری سال ١٤٠١، قبولی 

آنان در آزمون لغو خواهد شد.
تبصره: با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٢٦ مورخ ١٣٩٩/٥/٢٨ دانشجویان 
شاغل به تحصیل در دورههای غیر روزانه (شهریه پرداز) از قبیل دورههای شبانه، مجازی و پردیس خودگردان 
دانشگاهها، دانشگاه پیامنور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 
(به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) میتوانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سال ١٤٠١ 
ثبتنام و شرکت نمایند. بدیهی است این افراد پس از اعالم نتایج نهایی در صورت قبولی باید انصراف قطعی از 

رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
٧- الزم است عکس ارائه شده توسط پذیرفتهشده با قیافه وی و عکس موجود در فایل اطالعات یا عکس 
روی فرم اطالعات پذیرفتهشدگان تطبیق شود و در صورت مشاهده مغایرت، نتیجه فوراً به صورت محرمانه با 
تکمیل فرم مغایرت عکس (مطابق نمونه پیوست) به همراه یك قطعه عکس و نمونه دستخط دانشجو (حاوی 
حروف، عدد، امضا و اثر انگشت) به این سازمان گزارش شود. ضمناً در صورتیکه در این زمینه مغایرتی هم وجود 

نداشت نیز مراتب حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٠٦/٣٠ کتباً اعالم شود.
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١٤٠١/٠٥/٢٩

٤٠٨٣٨
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

٨- در خصوص وضعیت نظام وظیفه اگر ادارات آموزش مشکلی مشاهده نمایند، برای تعیین تکلیف میتوانند 
با سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مکاتبه نمایند. باید از ثبتنام کسانی که با توجه به اعالم سازمان 
وظیفه عمومی نیروی انتظامی در تاریخ مقرر برای اعزام به خدمت حاضر نشدهاند و غیبت نمودهاند، خودداری 

شود.
تذکر: ادارات آموزش الزم است با رعایت ضوابط نسبت به ثبتنام و ترخیص از خدمت پذیرفتهشدگان اقدام 
نمایند. نظر به این که سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی برای ترخیص پذیرفتهشدگانی که در فرجه شش 
ماهه (بعد از برگزاری آزمون) به خدمت اعزام شدهاند، نیاز به تاریخ برگزاری آزمون رشته متقاضی دارد، می
بایست در مکاتباتی که با سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی صورت میگیرد، ضمن درج جمله آزمون 
ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ١٤٠١، نام رشته امتحانی و تاریخ برگزاری آزمون (روز ٦ 

اسفند سال ١٤٠٠) متقاضی نیز ذکر شود.
٩- پذیرفتهشدگانی که با استفاده از سهمیه "مربی" پذیرفته شدهاند باید معرفینامه رسمی مربوط را مطابق 
ردیف ٧ از بند «الف» این دستورالعمل ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور قبل از شروع نیمسال 

دوم سال تحصیلی جاری و اخذ واحد، قبولی آنها باطل تلقی شود.
١٠- برخورداری از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته قبولی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ج- کدهای تعهد گزینش:
١- پذیرفتهشدگانی که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ١ است صالحیت عمومی 

آنها توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو مورد تایید قرار گرفته و قبولی آنان قطعی میباشد.
٢- پذیرفتهشدگانی که در فایل اطالعات، کد تعهد صالحیت عمومی آنان عدد ٢ میباشد، الزم است نسبت 
به تکمیل فرم تعهد در کمیته انضباطی دانشگاه اقدام نمایند. در غیر اینصورت قبولی آنها لغو خواهد بود. ضمناً 

فرم تکمیل شده الزم است برای هیات مرکزی گزینش دانشجو در این سازمان ارسال شود. 
د- تعهداتي که از پذیرفتهشدگان الزم است اخذ شود

پذیرفتهشدگان دوره روزانه، الزم است برگ تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالی کشور را تکمیل نمایند (فرم شماره "ب" پیوست)

تبصره- پذیرفتهشدگان بورسیه وزارتخانهها یا سازمانها الزم است بر طبق ضوابط نسبت به انعقاد قرارداد 
اقدام نمایند.

هـ- اعالم وضعيت ثبتنامشدگان به این سازمان
براساس مصوبه جلسه مورخ ٩٨/٤/٢٩ شورای معاونان وزارت متبوع در خصوص اعالم وضعیت ثبتنام 
شدگان قطعی به این سازمان، الزم است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نسبت به اجرای موارد ذیل در 

سامانه بین دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣٠ اقدام نمایند.
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١٤٠١/٠٥/٢٩

٤٠٨٣٨
دارد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

در این سامانه اطالعات همه قبولین هر دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود الزم است دانشگاهها وضعیت همه 
قبولین را در قالب ثبت نام شده یا عدم مراجعه برای ثبتنام مشخص نمایند.

و- ضمائم
اطالعات مربوط به پذیرفتهشدگان آن دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به همراه موارد ذیل از طریق سامانه 

اینترنتی این سازمان قابل بهرهبرداری میباشد. 
١- فایل اسامی و اطالعات پذیرفتهشدگان. 

٢- فایل «فرم اطالعات پذیرفتهشدگان» (در قالب PDF و با کمی تاخیر در سامانه قرار میگیرد).
٣- فایل نمونه فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگانی که تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ فارغالتحصیل خواهند شد و قادر به 

ارائه گواهی مذکور به هنگام ثبتنام نمیباشند (فرم الف).
٤- فایل نمونه فرم تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان (فرم ب).

٥- جدول شهرهای ممنوعه تردد اتباع غیرایرانی.
ز- یادآوری

از آنجائیکه رعایت مفاد دستورالعمل ثبتنامی به هنگام ثبتنام از پذیرفتهشدگان از حساسیت خاصی 
برخوردار میباشد، مقرر نمایند تا قبل از شروع به تحصیل، وضعیت پرونده ثبتنامی پذیرفتهشدگان از هر جهت 
مشخص و مدارک آنها تکمیل شده باشد تا نقص پرونده در مرحله تحصیل یا تسویه حساب برای فارغ
التحصیلی دانشجویان مشاهده نشود. هرگونه تأخیر در گزارش مغایرتها، به این سازمان غیر قابل قبول بوده و 

مسئولیت پاسخگویی و تبعات ناشی از آن مستقیماً متوجه مؤسسه محل قبولی پذیرفته میباشد. 
مغایرتهای مربوط به واحدها و مراکز دانشگاههای پیامنور و آزاد اسالمی میبایست ابتدا به سازمان مرکزی این 
دانشگاهها ارسال، سپس با تجمیع این اطالعات و مغایرتها به صورت یکجا و متمرکز از سوی سازمان مرکزی 

این دانشگاهها تا تاریخ تعیین شده به این سازمان اعالم شود. 

رونوشت:
- معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برای استحضار.

- رئیس محترم سازمان امور دانشجویان برای استحضار.
- رئیس محترم مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی برای اطالع و اقدام الزم. 


