
 توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو                                                                                             1399) سال Ph.Dدفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري (

    2صفحه   

 

  )  Ph.Dمقررات آموزشي دوره دكتري(
دانشگاه آزاد اسـالمي،  ،پرديس خودگردانمشترك، ، هاي نوبت دوم (شبانه)، ميزان شهريه دورهداوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص مقررات آموزشي

مؤسسات آموزش عالي  ها و، تحقيقات و فناوري، دانشگاهوزارت علومسايت اينترنتي به  ي،دوره دكتر و ساير شرايط و ضوابط هاي غيرانتفاعي و پيام نوردوره
  هاي مرتبط مراجعه نمايند.و سايت

  

  :داوطلبان و اختصاصي رايط عموميش
  .باشند نداشته منعي عمومي وظيفه و از لحاظ مقررات بوده ذيل شرح به و اختصاصي شرايط عمومي داراي است الزم داوطلبان

  :شرايط عمومي
 .مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از اديان يا يكي اسالم اعتقاد به ف)ال
  ).از محرمات و پرهيز كردن واجبات دادن (انجام اسالم عملي احكامنسبت به  بودنن ملتزمعدم احراز  )ب

  .ي نباشنداسالم احكام نقض تجاهر بهآنكه م شرط به، هستند مستثني شرط از اين اساسي در قانون ) مندرجرسمي (اديان ديني هاياقليت :بصرهت
  .ايران اسالمي جمهوري نظام به احراز عناد نسبت عدم ج)

 .، بايد تغيير نظر او احراز شودباشد داشته اسالمي جمهوري با نظام ه عنادسابق داوطلب كه در صورتي :تبصره
  .هاآن و اعقاب و فراماسونري در ساواك عضويت سابقه نداشتن د)
 .احراز فساد اخالقي عدم) ه

  .اشتغال يا زمان تحصيل در طول و تحصيلي شغلي شئون خالف اعمال ارتكاب اشتهار به عدم و)
  :شرايط اختصاصي

 شوراي ييدأت مورد مذكور مدرك كه عموميارشد يا دكتراي  كارشناسي آخر مقطع در سال تحصيل به يا اشتغال عمومي يايا دكتر ارشد كارشناسي داشتن ف)ال
  .باشد پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت و فناوري و ، تحقيقاتعلوم وزارت ،فرهنگي انقالب عالي

 از لحاظ طرح باشند كه داشته وجهت بايد نامثبت به از اقدام ، قبلآزمون اين در شركت متقاضي پزشكي گروه هايرشته و دانشجويان التحصيالنفارغ :1 هتبصر
و در  آزمـون در شركتو  نامثبت براي منعي مذكور وزارت نظر از و مشخص را خود وضعيت ،پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت وزارت به خدمت تعهد

  .خواهد بود متقاضي شخص عهده به ،آن بعدي عواقب صورت در غير اين صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
از  بايد قبل دولتي ها و نهادهايها، سازماندر وزارتخانه شاغل انداوطلبباشد، صورت تمام وقت ميه ب يتوجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتر با :2 تبصره

  .دارند را نزد خود نگه و آن دريافت تحصيل بر ادامه را مبني خود محل كار موافقت نامثبت
و مطابق ستون آنها  عموميو يا دكتري مقطع كارشناسي ارشد تحصيلي ي بايستي متناسب با رشته يانتخابي داوطلبان در دوره دكترامتحاني رشته  :3 تبصره

  باشد.همين دفترچه راهنما)  9تا  3ها و مواد امتحاني آزمون (جداول شماره هاي مرتبط، جدول رشتهمربوط به رشته
» هاي ورودي مقاطع باالترنامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونآيين«بايست حائز شرايط دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي: 4تبصره 

توسط معاونـت  28/5/92مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره  845مصوبه جلسه 
ها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معـادل كـه قبـل از آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه

هاي معادل هاي معادل) در دورهشوراي عالي انقالب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره 3/9/1377مورخ  432ابالغ مصوبه جلسه شماره تاريخ 
 گيرند.اند، در شمول اين مصوبه قرار ميشده پذيرفته

بـه  1381تـا  1377هاي گان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيـان كـه طـي سـالشوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارند 26/8/94مورخ  771براساس مصوبه جلسه  :5تبصره 
  شوند.براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي 28/5/94مورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره هاي مذكور راه يافتهدوره

، منـوط 28/5/92مورخ  77633/2باشند، ضمن رعايت بخشنامه مي» معادل«اخلي و يا با عنوان ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي، د: 6تبصره 
باشد. بديهي است صرفاً تأييديـه تحصـيلي و يـا قبـولي در آزمـون جـامع به تأييد دفتر آموزش عالي غيردولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

 باشد. مينام در دانشگاه ندارندگان مدرك معادل، مجوز ثبت
و  قـم علميـه هايحوزهيكي از  توسط مديريت شده صادر تحصيلي مورد مدارك در فرهنگي انقالب عالي شوراي 3/11/74 مورخ 368 جلسه مصوبه اساس بر )ب

يا تا  و اندگذرانده را 3 سطح ورهدو خراسان  علميه قم هايحوزهيكي از مديريت  توسط شده صادر مدرك اساس ه برك علميه هايحوزه و طالب فضال ،خراسان
 شـركت آن در آزمـون و نـامثبتگروه علوم انساني  مرتبط در امتحاني هايكدرشته از ييك در توانندمي منحصراً ،شوندمي التحصيلفارغ 31/6/1399تاريخ 
بايـد  از داوطلبان دسته اين است بديهينياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. شدن مشروط به گذراندن دروس پيشو در صورت پذيرفته نمايند

  داشته باشند. اختيار در است صادر گرديده علميههاي حوزه توسط مديريت كه را خود از تحصيل فراغت تصوير مدرك
 باشـند.نام و شركت مجدد در اين آزمون نمي، مجاز به ثبتنامدر صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت ان شاغل به تحصيل در مقطع دكتري تخصصيدانشجويج) 

) 1398- 99جاري(ثبت نام و شركت در اين آزمون براي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي، به شرط فراغت از تحصيل در آن مقطع تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 
  بالمانع مي باشد.

در  هاي روزانـهدورهشدگان نهايي پذيرفته 18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره د)
نام و شركت در آزمـون دكتـري تخصصـي قبولي، مجاز به ثبتنام و يا انصراف قطعي از رشته ، حتي در صورت عدم ثبت1398متمركز سال آزمون دكتري نيمه

)Ph.D(  نخواهند بود. 1399سال    
هـاي مربوطـه تقاضـانامه درج خـود را در رديف عمومييا دكتراي كارشناسي ارشد اند، الزم است معدل دوره كارشناسي و التحصيل شدهداوطلباني كه فارغ )ه

التحصيل خواهند شد الزم است عـالوه بـر درج معـدل دوره كارشناسـي، ميـانگين نمـرات فارغ 31/6/1399همچنين داوطلباني كه حداكثرتا تاريخ  .نمايند
ميل و وده و نسبت به تكدرج نم در تقاضانامه 31/6/1398حداكثر تا تاريخ را خود  عمومييا دكتراي واحدهاي درسي گذرانده شده در مقطع كارشناسي ارشد 

وده و آن را اقـدام نمـخود  عموميو يا دكتراي اين دفترچه راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد  39تأييد فرم معدل مندرج در صفحه 
  .د، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه گرددننزد خود نگهداري نماي

شـوند، در التحصـيل ميفارغ عمـوميدر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتـراي  31/6/99و يا  30/11/98حداكثر تا آن دسته از دانشجويان سال آخر كه  :1تبصره 
) و يـا ميـانگين نمـرات 30/11/98التحصيالن التحصيلي (براي فارغتوانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغمرحله دريافت كارت ورود به جلسه، مي

  اقدام نمايند.  30/11/1398) خود تا تاريخ 31/6/99التحصيالن تا تاريخ (براي فارغ واحدهاي درسي گذرانده شده
ي عمـومالتحصيالن كارشناسي ارشد پيوسته، دكتراي (به جز فارغ ايحرفه ارشد و دكترايكارشناسي  التحصيالن مقطعيا فارغ آخر و دانشجويان سال :2تبصره 

  .ندارند را آزمون اين در شركت  و نامثبت حقباشد، مي 00/14 از آنان كمتر معدلدامپزشكي و دكتراي پزشكي)، كه 
  .ارائه دهد هادانشگاه، معدل خود را با مدرك معتبر به مراجعه به دانشگاهداوطلب بايد در زمان  :مهمذكر ت
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    3صفحه   

 

 كـه محلـيدر  صورت نيـاز تعهد بسپارند تا در نامثبت ، در موقعيدكتر دوره تحصيل مدت برابر طولبايد  رايگان آموزش تعهدات به با توجه شدگانپذيرفته )و
  .ورزند اشتغال خدمت كند بهمي تعيين و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت

 تشـخيص (بـه كافي تضمين سپردن با توانندمي باشند، داشته را باالتر مقطع در تحصيل ادامه قصد چنانچه دانشجويان رفاه هايصندوق مزاياي از مندانبهره )ز
  .نمايند جديد موكول تحصيلي مقطع بعد از خاتمه تعهد خود را به انجام مذكور، هايصندوق به )دانشجويان رفاه هايصندوق

 بند اين موضوع تسهيالت باشند، مشمول ننموده خود اقدام اقساط وام پرداخت به درآمد نسبت كسبو  از اشتغال پس التحصيالناز فارغ يك هر چنانچه :تبصره
  نمايند. حساب تسويه دانشجويان رفاه هايصندوق با جديد تحصيلي مقطع در ناماز ثبت قبل است نخواهند شد و الزم

 باشد و شركت و پذيرش در آزمون براي متقاضي بمنزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود.بوطه مياستفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مر) ح

  :عمومي وظيفه مقررات
از شـرايط  يكـينام)، به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت است مرد الزم ، داوطلبانتظامي نيروي عمومي وظيفه سازمان رسمي اعالم اساس بر

درج  نـام اينترنتـيفرم تقاضانامه ثبت 15گانه ذيل را در بند  11و يكي از كدهاي  اشنددارا باز لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومي زير را مشروحه 
  ، در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.نمايند

 .هوشمند خدمت پايان كارتدارا بودن  )01كد 
  .)و ... موارد خاص ،، ايثارگرانپزشكي، كفالتدايم هوشمند ( معافيت كارتدارا بودن ) 02كد 
در سنوات مجـاز آنان تاريخ فراغت از تحصيل كه (داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت  عموميكارشناسي ارشد و يا دكتراي التحصيالن مقطع فارغ )03كد 

  باشد.مينام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) و زمان پذيرش و ثبت )باشدتحصيلي 
باشد، الزم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شـوند. افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه مي تبصره:

قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شـد. در غيـر اينصـورت  بديهي است در صورت
  غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

قانون وظيفه  33ماده  2و  1ل (برابر تبصره در سنوات مجاز تحصي 31/6/99كه تا تاريخ  عموميكارشناسي ارشد و يا دكتراي دانشجويان سال آخر مقطع  )04كد 
  شوند.التحصيل ميعمومي) فارغ

التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصـيل آنهـا تـا زمـان كه در سقف سنوات مجاز فارغ عموميمقطع كارشناسي ارشد و يا دكتراي  التحصيالنفارغ )05كد 
  ه و وارد غيبت نشده باشند. ، بيش از يك سال سپري نشدتخصصي پذيرش در مقطع دكتري

  ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.ها و يا وزارتخانهكاركنان متعهد خدمت در سازمان )06كد 
  سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت  )07كد 
هـاي حوزه مـديريت مركـز كه در صورتيكه *معافيت تحصيلي حوزوي.  و داراي عموميطالب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتراي  )08كد 

 در دانشـگاه آن موازات ، بهدر حوزه تحصيل به اشتغال ضمن قادر است طلبه د كهنتأييد نمايعلميه كشور يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان 
 ايطلبه تحصيلي معافيت علميه حوزه هر موقع است . بديهياست بالمانع در دانشگاه وي تحصيل به، اشتغال حوزه تحصيلي معافيت كند، با همان نيز تحصيل

دسـته از  ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. اينكند،  اعالميافته  خاتمهلغو يا را 
  نام در هر ترم تحصيلي بايد نامه موافقت حوزه علميه مربوط و معافيت تحصيلي حوزوي را ارائه نمايند.  دانشجويان براي ثبت

نـام در دانشـگاه اين مشـموالن بايسـتي مجـوز الزم بـراي ثبت * مشموالن داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكي، كفالت و يا ...) در مدت اعتبار آن. )09كد 
  نام و ادامه تحصيل دهند.توانند در دانشگاه ثبتميرا از معاونت وظيفه عمومي استان محل استقرار دانشگاه اخذ نموده و با احراز ساير شرايط و مقررات وظيفه عمومي 

اين دسته از * و بدون غيبت اوليه.  در سنوات مجاز تحصيلي عموميارشد و يا دكتراي التحصيل مقطع كارشناسي كاركنان وظيفه (در حال خدمت) فارغ) 10كد 
اشتغال به خدمت، مشروط به اينكه قبالً دانشجوي اخراجي نبوده و سابقه فرار از خـدمت كاركنان وظيفه پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي 

  ترخيص خواهند شد. 10نيز نداشته باشند، براي ادامه تحصيل پس از احراز ساير شرايط از طريق دفاتر خدمات الكترونيك پليس+
نام باشند. ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبترسد، مجاز به شركت در آزمون ميبه اتمام مي 31/6/1399اي كه خدمت آنان تا تاريخ كاركنان وظيفه تبصره:

  در دانشگاه، كارت پايان خدمت هوشمند ارائه نمايند.
ل انصـراف داده و قـانون، از تحصـي 33مـاده  1ها، در صورتي كه در سنوات اوليه موضـوع تبصـره دانشجويان انصرافي مقطع دكتري ناپيوسته دانشگاه )11كد 

اً مشـروط بـه همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و يا رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد، بيش از يكسال سپري نشده باشد. مضـاف
  به بعد، از امتياز يك بار انصراف استفاده نكرده باشند.  22/8/90اينكه از تاريخ 

  ومي:تذكرات مهم مقررات وظيفه عم
باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه معافيت تحصـيلي بـراي آنـان صـادر نگرديـده و مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي )1

  باشند.نام از آنان نميها مجاز به ثبتدانشگاه
  باشند.آزمون نمي) مجاز به شركت مجدد در اين Ph.Dالتحصيالن دوره دكتري تخصصي ناپيوسته (فارغ )2
  .باشندنمي تحصيلمجاز به ادامه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، دانشجويان اخراجي دانشگاه )3
  باشد.) حداكثر شش سال ميPh.D( تخصصي ناپيوسته در مقطع دكتريمجاز  يتحصيلسنوات  )4
اخذ معافيت تحصيلي در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته، با برگ درخواست معافيت تحصيلي  بايست جهتها ميدانشجويان مورد پذيرش در دانشگاه )5

شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمايند؛ در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل نبوده و از ادامه تحصـيل  10مقطع فوق به يكي از دفاتر پليس+
  آيد.آنان جلوگيري بعمل مي

  نام اتباع خارجي:ثبتشرايط و ضوابط 
نـام كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط ذيل بوده و بنـد مربـوط را در تقاضـانامه ثبتداوطلبان شركت

  اينترنتي، عالمتگذاري نمايند.
اعـالم ها و موسسات آموزش عالي، مشمول شرايط و ضوابط هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها، مقاطع و دورهكليه اتباع غيرايراني متقاضي تحصيل در رشته -1

  باشند.سازمان امور دانشجويان و همچنين شرايط ذيل مي شده از سوي
بوده و در صورت شركت اتبـاع غيرايرانـي  دكتري قامت قانوني مجاز به شركت در آزمون دورهفقط اتباع غيرايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي ا -2

  گردد.مي »لغو«مقيم ساير كشورها، پذيرش آنان 


