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 پذيرفته شدگاني كه مدرك زبان را دارا نمي باشند ملزم هستند مدرك قابل قبول زبان عمـومي را تـا قبـل از برگـزاري     ( مدرك زبان
 امع ارائه نمايند.)آزمون ج

 ريال از طريق درگاه الكترونيكي 000/000/1واريز مبلغ 

  
  .بارگذاري شده براي متقاضيان واجد شرايط، به هنگام مصاحبه الزامي استبه همراه داشتن اصل كليه مدارك 

ت: وا را      وه 

داكثر تا  ح 15/2/97از تاريخ  ،راهنماي ثبت نامپس از مطالعه دقيق  دارا باشند،را طبق آيين نامه مذكور  محترم چنانچه شرايط الزم متقاضيان 
 و دريافت شناسه كاربري و رمز عبور  ems1.ut.ac.ir دانشگاه آموزشسامانه سيستم جامع توانند با مراجعه به  مي 31/2/79 مورخ پايان روز
   ثبت نام نمايند. وبار گذاري  مدارك مورد نياز را اطالعات و

 معاونت آموزشي به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اطالع رسانيتاريخ تقريبي مصاحبه در نيمه اول تيرماه سال جاري مي باشد. 
يا هرگونه مكان برگزاري مصاحبه  واطالع از زمان  جهتداوطلبين مي پذيرد لذا  صورت   Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشاني 

  .نمايند مراجعه مذكور پايگاهبه  ،اطالعيهتغييراحتمالي در 

ا *   ت:ذ

 خواهد شد. منتفي فارغ التحصيل نگردد قبولي وي 97در صورت پذيرش، چنانچه تا پايان شهريور شاغل به تحصيل دانشجوي  .1

  درخواست دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور قابل بررسي نمي باشد .2
مه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي نابا آيين رش، ارزيابي تخصصي مطابقبا توجه به محدوديت ظرفيت پذي .3

انشگاه  اعالم صورت خواهد پذيرفت و اسامي نفرات پذيرفته شده از طريق وبگاه معاونت آموزشي د توسط گروه آموزشي مربوط دكتري
 خواهد گرديد. 

 دانشگاه تهران براي داوطلبان ايجاد نمي نمايدارسال مدارك، ثبت نام و انجام مصاحبه حقي را براي پذيرش در  .4

 . ترتيب اثر داده نخواهد شد  به مداركي كه خارج از مهلت تعيين شده  بارگذاري گردد، .5

وجه پرداختي در صورت انصراف و يا عدم پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد لذا به كليه داوطلبان توصيه مي گردد قبل از واريز هزينه نسبت 
 به مطالعه كامل اطالعيه و راهنماي ثبت نام دقت الزم بهعمل آيد.

  :از عبارتند رشيپذ فراخوان مشمول يدانشگاهها ياسام

 عالمه شريف، طوسي، الدين نصير خواجه كبير، امير اصفهان، صنعتي مشهد، فردوسي شيراز، بهشتي، شهيد تهران، تبريز، اصفهان، هاي دانشگاه
سمنان، شهيد باهنر كرمان،  زنجان، كرمانشاه، رازي خوارزمي، بيرجند، سينا، علي بو الزهرا، اروميه، تربيت مدرس، ايران، صنعت علم طباطبايي،
 علوم  زنجان، پايه علوم شيراز، صنعتي شاهرود، بابل، صنعتي تبريز، سهند يزد، مازنداران، گيالن، كاشان، اهواز، چمران، شهيد  بلوچستان، و سيستان

                                                                                                شاهد دانشگاه اصفهان، هنر ز،يتبر ياسالم هنر هنر، گرگان، طبيعي منابع و كشاورزي

ان       گاه  ی دا وز عاو آ                


