
 

 دانشگاه آزاد اسالمي  1394سال پژوهش محور تخصصي و دوره دكتريآزمون) با آزمون و بدونPh.Dشدگان دوره دكتراي تخصصي (راهنماي پذيرفته

 

 

شدگان مد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبريك و تهنيت به پذيرفتهبا ح
 215اعالم نتايج رساند به اطالع مي ،دانشگاه آزاد اسالمي 94دوره دكتري تخصصي سال 

سامانه اعالم بر روي مقطع اين و دوره پژوهش محور با آزمون و بدون آزمون رشته دوره 
ــايج ــذ  نت ــنجش و پ ــت س ــگاهمعاون ــاني   يرش دانش ــه نش و  www.azmoon.comب

sanjesh.iau.ac.ir  باشدقابل مشاهده مي. 
جهت احراز صـالحيتهاي   94دكتري تخصصي سال  دورهشدگان پرونده كليه پذيرفته

شدگان اين مرحله منوط به نام و ادامه تحصيل پذيرفتهلذا ثبتعمومي تحت بررسي است 
 وسط مراجع ذيصالح خواهد بود.هاي عمومي ايشان تتأييد صالحيت

مطابق مفاد مندرج در ذيل و با در دست داشتن مـدارك   الزم استشدگان پذيرفته -
 هاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند.الزم در زمان تعيين شده به محل

با توجه به اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خـارجي وزارت كشـور، مجـوز     -
هاي اقـامتي  ي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صالحيتنام اتباع خارجثبت

اتباع مزبور و اعالم رسمي آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذيرش ايـن   
 باشد.افراد به صورت موقت مي

نام اينترنتي شركت در آزمون، خود را مشمول ماده شدگاني كه در فرم ثبتپذيرفته -
لس شوراي اسالمي موضوع استفاده از سهميه رزمنـدگان و ايثـارگران   واحده مصوب مج

نام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان و      اند، بايد هنگام ثبتدانسته
ايثارگران را تكميل و به واحد يا مركز دانشگاهي ارائه دهند. دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه    

بوط به استفاده كنندگان از سهميه رزمندگان و منظور حصول اطمينان از صحت مدارك مر
ايثارگران مراتب را به طور جمعي از ارگانهاي ذيربط استعالم نموده و نتيجه آن را متعاقباً 
به واحدها و مراكز دانشگاهي ابالغ خواهند نمود. بديهي است چنانچـه در هـر زمـان از    

ز دانشـجويان در اسـتفاده از   نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بـودن ايـن قبيـل ا   ثبت
سهميه مذكور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد 
و در اين صورت حق اعتراض نخواهنـد داشـت و بـه علـت سـوء اسـتفاده از سـهميه        

 رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور چنانچـه مـدارك    : 1تذكر مهم 
قطعي نكننـد، حـذف    خود را نامنام را ظرف يك هفته كامل ننمايند و ثبتالزم براي ثبت

 نام به عمل خواهد آمد.گرديده و از افراد ذخيره ثبت
براي پذيرفته شدگان دوره دكتـري تخصصـي پـژوهش    مطابق ضوابط  : 2تذكر مهم 

 گردد.تخفيف شهريه، وام، تقسيط شهريه و نقل و انتقال انجام نمي ،محور
پذيرفته شدگان ذخيره دوره دكتري تخصصي پژوهش محور الزم است  : 3تذكر مهم 
نامه مربوطه را تكميل نماينـد تـا   نام به محل قبولي مراجعه نموده و فرم تعهددر روز ثبت

انشـگاهي مربوطـه بـه آنـان     در صورت تكميل نشدن ظرفيت مصـوب، توسـط محـل د   
 رساني گردد.اطالع

 
 مدارك الزم براي ثبت نام :

 اصل مدرك تحصيلي دوره كارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذكر معدل. -1
 دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات آن.اصل شناسنامه عكس -2
رخ كـه در سـال جـاري تهيـه شـده باشـد (بـراي         تمام 3×4شش قطعه عكس  -3
 قطعه) 12ولين مشم

 اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي. -4
 برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد.عمومي وظيفه خدمت مدركي كه وضعيت  -5

ا دكتري عمومي يا لغو معافيت ي ارشد ناپيوستهالتحصيالن دوره كارشناسي(از جمله فارغ
 د نگذشته باشد.)هاي مذكور كه بيش از يكسال از فراغت از تحصيل فرتحصيلي دوره

 هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.تكميل و ارائه فرم -6
شدگان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور عالوه بر مدارك فـوق بايـد   پذيرفته -7

را نيـز  و تصوير حكم كارگزيني استاد راهنما قرارداد داخلي واحد مجري با استاد راهنما 
 ارائه دهند.

 نام :و محل ثبت زمان
و  21/6/94شنبه  هـاي روزشخصاً در  است الزمها  شدگان نهايي كليه رشته پذيرفته

سـامانه  در  هـا كه آدرس و تلفن آن هاي مربوطهنام به واحدجهت ثبت 22/6/94يكشنبه 
درج  www.sanjesh.iau.ac.irآدرس  به معاونت سنجش و پذيرش دانشگاهاينترنتي 

شدگان جهت اطالع از چگـونگي   الزم است پذيرفتههمچنين  شده است، مراجعه نمايند.
هاي جديد به سايت اينترنتي واحدهاي دانشـگاهي نيـز مراجعـه نماينـد.      نام وروديثبت

اينترنتي دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه    (آدرس سايت واحدها و مراكز دانشگاهي در سامانه 
 درج گرديده است).نيز  iau.ac.irآدرس 

نام تلقي دگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبتشعدم مراجعه پذيرفته -
 شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.

جنوب، مركزي، تهرانشدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهرانپذيرفته تبصره :
آباد، تبريز، كرج، قم، قـزوين، بروجـرد و   تهران شمال، الكترونيكي، سنندج، نجف

نام مقتضي است به آدرس سـايت آن  ع از چگونگي و زمان ثبتشيراز جهت اطال
 ها به شرح ذيل مراجعه نمايند. واحد

 www.srbiau.ac.irعلوم و تحقيقات به آدرس : 
   www.iauctb.ac.ir مركزي به آدرس :تهران
  http://enroll.azad.ac.irجنوب به آدرس : تهران

  www.iau-tnb.ac.irتهران شمال به آدرس : 
  www.iauec.ac.irالكترونيكي به آدرس : 

  http://rs.iaun.ac.ir: آباد به آدرس نجف
  www.iausdj.ac.ir سنندج به آدرس :
  www.iaut.ac.irتبريز به آدرس : 

 www.kiau.ac.ir : كرج به آدرس 
  www.qom-iau.ac.irقم به آدرس : 

 www.qiau.ac.irقزوين به آدرس : 
  www.aiub.ac.irبروجرد به آدرس : 

 www.iaushiraz.ac.irشيراز به آدرس : 
 

 ضوابط مربوط به بورسيه:
متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي پس از قبولي قطعي در دوره دكتـري تخصصـي   

شـگاه آزاد اسـالمي بـه نشـاني     توانند با مراجعـه بـه سـايت اسـتخدام اينترنتـي دان     مي
http://jazb.iau.ir       نسـبت بـه ارائـه    با توجه به اعـالم نيـاز واحـدهاي دانشـگاهي

درخواست و انجام مراحل بورسيه خود با توجه به ضـوابط اقـدام نماينـد و از مراجعـه     
 حضوري به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي خودداري كنند.

 
 (Ph.D)دوره دكتراي تخصصي آموزشي و حق بيمه دانشجويي ميزان شهريه، هزينه خدمات 

 :  94 -95تحصيلي  سال
و متغير تشكيل شده كه بـه   )ثابتپايه (از دو بخش شهريه شدگان پذيرفتهشهريه  -1 

هاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت منظور تأمين بخشي از هزينه
مبلـغ  ور، دانشـجويان در بـدو ورود بـه دانشـگاه بايـد      عالوه بر دو مورد مذكگردد. مي

ل دانشـگاهي  حـ به شماره حساب جـاري م ريال بابت هزينه خدمات آموزشي  1150000
  .دقبولي واريز نماي

 15هاي غير پزشكي بـا نـرخ   الورود رشتهشدگان جديدميزان شهريه براي پذيرفته -2
از شهريه پايه (ثابت) و متغير تعيين اعم  93درصد افزايش نسبت به شهريه پرداختي سال 

 شده است. 
 60هاي علوم پزشكي تا سقف الورود رشتهشدگان جديدنرخ شهريه براي پذيرفته -3

هاي تحصيلي متناظر خودگردان وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   درصد شهريه رشته
 پزشكي، اعم از شهريه پايه (ثابت) و متغير تعيين شده است.

را بـه   شده بايـد آن  باشد كه هر پذيرفته ريال مي 20000حوادث مبلغ حق بيمه  -4
 انشگاه مشخص نموده واريز نمايد.حسابي كه د

توجه داشته باشند كـه   برون مرزي شدگان واحدها و مراكز بين المللي و پذيرفته -5
جابجايي  ل، ميهماني وانتقا مجوزنامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد اسالمي) (مطابق آئين

 تحت هيچ شرايطي به آنها داده نخواهد شد.

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

 آخرین اخبار و اطالعات دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست




