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  1398-99 تحصیلیسال  مقطع دکتري شدگان رفتهیپذنام از  اطالعیه ثبت
     ã  ،به آدرس  شدگان رفتهیپذضروریست کلیه ضمن عرض تبریکedu.sharif.edu://https  مراجعه و مطابق دستور زیر نسبت به تکمیل اطالعات

 .شوند نام ثبتامانه اقدام نمایند تا در روز مراجعه حضوري خود در س

وارد  یرقم ده صورت بهخود را  یمل کدکلیک کنید و سپس } یمل کددریافت شماره دانشجویی با ارائه { پس از وارد شدن به آدرس فوق در قسمت  -1
  .ود را مشاهده نماییدعبارت امنیتی با زدن دکمه نمایش، شماره دانشجویی خ واردکردنکرده و پس از 

عالمت  واردکردنوارد کنید و پس از  رمز عبور عنوان بهشناسه کاربر و کد ملی را  عنوان بهخود را  شماره دانشجوییو  مجدداً به آدرس باال مراجعه -2
  .تخاب کنیددر قسمت امور پذیرش، گزینه ویرایش مشخصات توسط دانشجو را ان. شوید آموزش دانشگاه  سامانهامنیتی وارد 

روز  18 ساعتاین برنامه از . عکس جدید اقدام کنید دادن قرارتوانید نسبت به تکمیل جاهاي خالی و  اید و می اکنون وارد صفحه اطالعات شخصی و تحصیلی خود شده
  .در اختیار شما خواهد بود 12/6/98شنبه سه روز  صبح 8تا ساعت  09/6/98 شنبه 

" حتما( کنید بعدي در پایین صفحه را نیز تکمیلکه اطالعات  دهد یمو به شما هشدار  کند یمبخش باالي صفحه را ثبت                           دکمه : توجه
  .کلیک کنید     ...............بر روي دکمه  تیدرنهاو ) پست الکترونیکی خود راوارد کنید تا ایمیل دانشگاه برای شما ارسال شود

توانید عکس خود را در  صورت تمایل می در .شود دیده می) در باالي صفحه(فایل اطالعات سازمان سنجش روي سیستم آموزش  عکس شما از: توجه
  .)باشد تیلوبایک 1000حداکثر اندازه فایل عکس ( قسمت ثبت تصویر قرار داده تا در روز مراجعه حضوري، عکس جدید جایگزین عکس قبلی شود

  

  )دانشگاه فهیوظ نظاماداره پذیرش و : نام ثبتمحل ( 1398- 99 مقطع دکتري سال تحصیلی شدگان رفتهیپذ منا ثبتجدول مراجعه جهت 
  11:45 ات 9 ساعتاز  12/6/1398 شنبهسه  صبح                                            خحروف الف تا آخر 

  15:45تا  13:30از ساعت  12/6/1398 شنبهسه   بعدازظهر                                              ف آخر تا دحروف 
  11:45تا  9 ساعتاز  13/6/1398 شنبه چهارصبح                                      آخر             تا قحروف 

  15:45تا  13:30 ساعتاز  13/6/1398 شنبهچهار بعدازظهر                       اند نشدهقبل  يها نوبتدر  نام ثبتافرادي که موفق به 
 نشـانی الکترونیکـی   بـه  تحصیالت تکمیلی  يها دورهآموزشی  مقررات و ها نامه نیآئمجموعه جهت دریافت کلیه دانشجویان ضروري است،  :نکته مهم 

https://grad.sharif.edu  براي دریافت شناسه شریف جهت اتصال به اینترنت در سامانه و مراجعهID.sharif.ir دنثبت نام کن. 

  :در زمان مراجعه مدارك الزم

  اصل شناسنامه و یک سري کپی کامل از تمام صفحات شناسنامه -1
  جدید 3*4قطعه عکس  2 -2
  اصل و کپی کارت ملی -3
  زنمراتیرو   اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی -4
  زنمراتیرو  ارشد یکارشناساصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل دوره  -5
ß  براي خود تهیه کنید، برابر اصلکپی یک نسخه  5و  4قبل از تحویل مدارك درخواست شده بند  شود یمتوصیه. 

صفحه ( مخصوص معدل فرم ،الزم است شوند یم لیالتحص فارغ 31/06/98تا تاریخ  حداکثرو  که دانشجوي سال آخر بوده یشدگان رفتهیپذ :تذکرات مهم
آزمون دوره دکتري  شدگان رفتهیپذ مخصوصفرم  و)  1398آزمون ورودي دکتري سال  2دفترچه شماره  99و یا صفحه  1شماره  دفترچه 39

فرم ضمیمه اطالعیه این  ( .کنندرا ارائه  است دشدهییتأ توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشدکه ، 1398سال 
   .)استقرار گرفته عیه اطالاین و در ادامه  شده اعالم سازمان سنجش آموزش کشور

  .ی خود را ارائه نمایندلیالتحص فارغمدرك  ستیبا یم ،01/01/98قبل از تاریخ  النیالتحص فارغ
  .ارائه نمایند را رسمی مربوط نامه یمعرف ،مورد حسببر باید  اند شده رفتهیپذکه با استفاده از سهمیه مربی  یشدگان رفتهیپذ -6
اصل و روگرفت کارت پایان خـدمت  : شودارائه  ذکرشدهاز قبیل موارد  کند یمرا مشخص  فهیوظ نظام، یکی از مدارکی که وضعیت است الزم آقایانبراي  -7
فـرم   بـوده سـال آخـر دوره کارشناسـی ارشـد      يدانشـجو ی کـه  شدگان رفتهیپذ - خدمت به آمادهاصل و روگرفت دفترچه  -کارت معافیت دائم کپیاصل و  -

  کارشناسی ارشد دال بر فراغت از  تحصیل مقطع  مدرك  -است  شده اشارهکه در باال  1398آزمون دکتري سال  شدگان هرفتیپذمخصوص 
  TOEFL،TOLIMO ،IELTS،MCHE، MSRT:شامل زباننمره مدرك  -8

  

  66165070و 66165069ي ضروري  ها تلفن

 

 ثبت اطالعات فوق

 ثبت نھایی

https://grad.sharif.edu


  1398سال متمرکز  نیمه» Ph.D«آزمون ورودي دوره دکتري  شدگان پذیرفتهفرم مخصوص 
 .باشند نام نمی در زمان ثبتاي  و یا دکتري حرفه ) لیسانس فوق(ارشد  که موفق به ارائه اصل مدرك کارشناسی

ارشد  ی که قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسیشدگان پذیرفتهدسته از  ناي براي آ و یا دکتري حرفه ارشد مدرك کارشناسینمونه فرم 
 .باشند نمیاي  و یا دکتري حرفه) لیسانس فوق(

 تعالی بسمه

 
 1398:     /    /تاریخ
 :شماره

 
 موسسه آموزش عالی /دانشگاه: به
 موسسه آموزش عالی /دانشگاه: از

 
 در تاریخ                         خانم                              /رساند آقاي بدینوسیله به اطالع می

از ایـن   اي  دکتري حرفه/  ارشد در مقطع کارشناسی                                                   در رشته تحصیلی         
 .شدبا می ...................نامبرده  اي دکتري حرفه/ ارشد التحصیل شده است و معدل کل کارشناسی موسسه آموزش عالی فارغ

همچنین الزم به ذکر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید شوراي عالی انقالب فرهنگی یـا وزارت علـوم،   
، درمان و آموزش پزشکی بوده و این فرم فقط براي اطـالع آن موسسـه آمـوزش    تحقیقات و فنآوري و یا وزارت بهداشت

 .باشد عالی صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش دیگري می
 
 

 محل امضا و مهر مسئول امور آموزشی
 

 :تذکرات مهم
ی که مدرك فراغت از تحصیل فرد مـذکور  شدگان پذیرفتهدسته از  التحصیلی آن ها و موسسات آموزش عالی محل فارغ دانشگاه -1

 .نمایندنام ارائه  باشد، الزم است این فرم را تکمیل و پس از تأیید همراه سایر مدرك در زمان ثبت فاقد معدل می
 1398متمرکز سال  نیمه »Ph.D«نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري که در زمان ثبت شدگان پذیرفتهبراي آندسته از  -2

شوند، الزم است عالوه بر فرم صادره قبلی مبنـی بـر درج    التحصیل می فارغ 31/6/98دانشجوي سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ 
دفترچـه   39منـدرج در صـفحه    -) 30/11/1397و یا حداکثر تا تاریخ ( 31/6/1397شده تا تاریخ  میانگین کل واحدهاي گذرانده

، این فرم را اي و یا دکتري حرفه ارشد درصورت عدم صدور مدرك کارشناسی -نام و شرکت در آزمون مذکور راهنماي ثبت
 .ارائه نمایندنام  نیز تکمیل نموده و پس از تأیید همراه سایر مدارك در زمان ثبت

 .التحصیلی خود را ارائه نمایند بایست مدرك فارغ می ،1/1/98التحصیالن قبل از تاریخ  فارغ -3
 اند، الزم است اصل مدرك کارشناسی ارشد التحصیل بوده نام در آزمون فارغ دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت آن -4

 .ی ارائه نمایندنام ود را همراه با سایر مدارك ثبتاي خ و یا دکتري حرفه
 


