بسمه تعالي

اعالم وضعیت پذیرش داوطلبان ذخیره آزمون دکتری سال  1395دانشگاه تبریز

 -1کلیه داوطلبان گرامی آزمون دکتری سال  1395دانشگاه تبریز که قبال وضعیت پذیرش ایشان در پورتال مدیریت
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز بصورت ذخیره اعالم شده بود پس از ورود به وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به
نشانی اینترنتی زیر می توانند از ساعت  17روز شنبه مورخ  95/5/23از وضعیت پذیرش جدید خود (در صورت
تغییر) مطلع گردند.
http://takmili.tabrizu.ac.ir/phddoc/phdresult.php

 -2داوطلبانی که وضعیت پذیرش ایشان در وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز پذیرفته شده ذکر شده است الزم است
به موارد ذیل دقت فرمایند.
 -3اخذ تعهد و ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان اولیه از ساعت  8الی  14روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ  95/5/24و
 95/5/25صورت خواهد پذیرفت.
 -4محل اخذ تعهد و ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان اولیه دوره دکتری سال  1395دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در
دانشگاه تبریز خواهد بود.
 -5اخذ تعهد و ثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان اولیه دوره دکتری سال  1395دانشگاه تبریز فقط در تاریخهای فوقالذکر
صورت خواهد پذیرفت و عدم مراجعه در تاریخهای فوق الذکر ،به منزله انصراف از پذیرش در دوره دکتری سال 1395
دانشگاه تبریز می باشد.
 -6چنانچه داوطلبی در بیش از یک کد رشته محل به عنوان پذیرفته شده اولیه اعالم شده باشد صرفاً مجاز به ارائه تعهد و
ثبت نام در یکی از کد رشته محلهای اعالمی می باشد .لذا الزم است این گونه پذیرفته شدگان قبل از ارائه تعهد و ثبت
نام اولیه ،نسبت به انتخاب یکی از کد رشته محلهای قبولی دقت الزم را داشته باشند .پس از ارائه تعهد و ثبت نام اولیه در
یکی از کد رشته محلهای قبولی امکان تغییر کد رشته محل قبولی به سایر کد رشته محلهای قبولی وجود نخواهد داشت.
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 -7داوطلبانی که وضعیت پذیرش ایشان در وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز کماکان به عنوان ذخیره باقی مانده
است الزم است جهت اطالع از آخرین وضعیت پذیرش خود (پذیرفته شده یا ذخیره) ،از ساعت  17روز دوشنبه مورخ
 95/5/25به وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز (به آدرس مندرج در بند  )1مراجعه نمایند و در صورتی که اسم
ایشان به عنوان پذیرفته شده اعالم گردیده باشد الزم است روز سه شنبه مورخ  95/5/26از ساعت  8الی  14جهت ارائه
تعهد و ثبت نام اولیه به دانشکده یا پژوهشکده مربوطه مراجعه نمایند .عدم مراجعه در این تاریخ ،به منزله انصراف از
پذیرش در دوره دکتری سال  1395دانشگاه تبریز می باشد.
پذیرش داوطلب به صورت ذخیره هیچگونه حقی برای ایشان جهت تبدیل وضعیت پذیرش به پذیرفته شده ایجاد نمی
نماید.
 -8داوطلبانی که در وبگاه تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به عنوان پذیرفته شده اعالم شده اند توجه نمایند که ارائه
تعهد و ثبت نام اولیه این پذیرفته شدگان به منزله پذیرش نهایی آنان نبوده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان
سنجش آموزش کشور می باشد.
 -9پذیرفته شدگان دوره دکتری سال  1395دانشگاه تبریز الزم است در حین ثبت نام اولیه مدارک ذیل را همراه داشته
باشند و تصویر مدارک الزم را به مسئول ثبت نام در دانشکده یا پژوهشکده مربوطه تحویل نمایند:
 1-9اصل فرم تعهد سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ثبت نام در کد رشته محل اعالمی
 2-9دو نسخه کپی شناسنامه و کارت ملی
 3-9شش قطعه عکس ( 3×4برای پذیرفته شدگان مردی که برای آنها نیاز به صدور معافیت تحصیلی خواهد بود 12
قطعه عکس  3×4دریافت گردد).
 4-9کپی مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان (کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت بدون
غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد)
 5-9کپی مدرک تحصیلی کارشناسی (گواهی موقت یا دانشنامه)
 6-9کپی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مخصوص فارغالتحصیالن ،یا کپی فرم پیوستی تایید شده توسط دانشگاه یا
موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک (مخصوص دانشجویان سال آخر)
 7-9کپی مدرک کاردانی (در صورت ناپیوسته بودن دوره کارشناسی متقاضی)
 8-9کپی کارنامه کاردانی (در صورت ناپیوسته بودن دوره کارشناسی متقاضی)
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 9-9کپی کارنامه کارشناسی
 10-9کپی کارنامه کارشناسی ارشد
 11-9کپی مدرک برای افراد متقاضی استفاده از سهمیه مربیان که مراتب به تایید باالترین مقام مسئول موسسه یا
دانشگاه محل اشتغال متقاضی رسیده باشد.
 12-9حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
 13-9سایر مدارک (در صورت وجود)

3

