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جناب آقاي دكتر قنبري باغستان - مدیركل محترم روابط عمومي دانشگاه تھرانعنوان

اطالعیھ ثبت نام دكتري تخصصي استعداد درخشان سال 1400موضوع نامھ

اطالعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتري (PH.D ) سال تحصیلی 1400-1401

دانشگاه تھران، در اجراي سیاست ھاي ھدایت و حمایت از دانشجویان برتر و بھ منظور فراھم نمودن زمینھ جذب آنان
براي ورود بھ دوره دكتري؛ بھ استناد آئین نامھ شوراي ھدایت استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوري و
مصوبات داخلي شوراي آموزشي دانشگاه؛ از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع كارشناسي ارشد، با
رعایت كامل شرایط اعالم شده براي سال تحصیلي ١۴٠١-١۴٠٠ در رشتھ ھاي داراي پذیرش مقطع دكتري از طریق

آزمون نیمھ متمركز (لیست پیوست) بھ صورت مازاد بر ظرفیت روزانھ، دانشجو مي پذیرد.

ضروري است متقاضیان در صورت احراز شرایط (طبق شیوه نامھ) نسبت بھ ثبت نام و بارگذاري اطالعات در سامانھ
جامع آموزشي دانشگاه تھران بھ آدرس ems1.ut.ac.ir سپس روي آیكن داوطلبان دكتري تخصصي استعداد درخشان

كلیك نمائید. پذیرش و ثبت نام ا ز تاریخ ٠۴/ ٠٢/ ١۴٠٠    لغایت   ١٧/ ٠٢/ ١۴٠٠   خواھد بود.

**تذكرات مھم

رشتھ تحصیلي مورد تقاضا براي دوره دكتري بدون آزمون باید با رشتھ تحصیلي مقطع كارشناسي ارشد
متقاضي مرتبط باشد. (طبق دفترچھ شماره یك سازمان سنجش آموزش كشور)

داوطلبان فقط در یك رشتھ گرایش از یك مجموعھ امتحاني مي توانند ثبت نام نمایند و در مصاحبھ شركت
داشتھ باشند.

تغییر رشتھ یا محل تحصیل افراد پذیرفتھ شده بر اساس آئین نامھ پذیرش بدون آزمون در مقطع دكتري،
مجاز نیست.

مدارك متقاضیاني كھ در مھلت مقرر اقدام بھ ثبت نام اینترنتي نكرده باشند، بھ ھیچ وجھ بررسي نخواھد شد.
پذیرش نھایي متقاضیان منوط بھ تأیید سازمان سنجش آموزش كشور است.

شناسھ كاربري و گذرواژه خود را كھ در سامانھ تعریف نموده اید براي تكمیل ثبت نام و اعالم نتایج
یادداشت نمائید.

گواھي ثبت نام و تاییدیھ آن بھ صورت پیش فرض در سامانھ مي باشد و نیازي بھ اخذ آن نیست.

خواھشمند است از مراجعھ حضوري جدا خودداري نمائید. در صورت بروز ھرگونھ مشكل یا رفع ابھام و مشكالت
سیستمي با سامانھ پشتیاني مركز انفورماتیك بھ آدرس ایمیل Its3@ut.ac.ir و جھت پاسخگویي سواالت احتمالي در

خصوص شیوه نامھ بھ آدرس ایمیل Talent@ut.ac.ir دفتر استعداد درخشان دانشگاه مكاتبھ فرمائید.

امضا کننده : احسان سیدجعفري اولیائي نژاد - سرپرست دفتر استعدادھاي درخشان دانشگاه تھران

جناب آقای سیدامید عقیلي خوزاني - كارشناس محترم دبیرخانھ كمیسیون موارد خاص معاونت آموزشي رونوشت
جناب آقاي دكتر حسیني - معاون محترم آموزشي دانشگاه تھران. با سالم و احترام ؛ جھت استحضار. 

سركار خانم خداپرست - كارشناس محترم استقرار سامانھ ھاي اطالعاتي مركز فناوري اطالعات دانشگاه تھران. با سالم و
احترام ؛ جھت اطالع و بارگذاري راھنماي تصویري ثبت نام در سامانھ 

جناب آقاي دكتر فاطمي - رئیس محترم مركز فناوري اطالعات دانشگاه تھران. با سالم و احترام ؛ جھت استحضار و دستور
الزم جھت پشتیباني سیستمي و پاسخگویي بھ مشكالت احتمالي داوطلبان. 

جناب آقاي دكتر آقائي - معاون محترم آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده حقوق و علوم سیاسي 
جناب آقاي دكتر اصغري - معاون محترم آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده ادبیات و علوم انساني 
جناب آقاي دكتر بیچرانلو حسن - معاون محترم آموزشي و تحصیالت تكمیلي دانشكده علوم اجتماعي 
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