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  سامانه وارد 16/06/1401و  15مورخ چهارشنبه و  شنبهسههاي روزدر  گرامی شدگانپذیرفتهکلیه الزم است 

https://register.aut.ac.ir/  ،و شناسه  نمودهرا انتخاب  داوطلب پذیرفته شدهشده و از بخش دریافت شناسه کاربري

راهنماي مربوط به  « گزینه از بخش راهنما بایستمی براي دریافت راهنما در همان صفحه د.نماییدائمی خود را دریافت 

چنانچه مراحل اخذ شناسه دائمی با موفقیت انجام نشود، ادامه  .گرددمطالعه انتخاب و  »ثبت نام دانشجویان ورودي جدید 

  باشد.نام میسر نمیمراحل ثبت

  باشد.در دسترس مینیز از همین صفحه  "راهنماي تصویري ویژه ثبت نام دانشجویان ورودي جدید" 

  شماره داوطلبی : شناسه کاربري

 شدگان شماره ملی پذیرفته(رمز عبور): گذر واژه 

(لیست اسامی با شماره پرونده که به متعاقباً از طریق همین سایت اعالم خواهد شد. شدگان بدون آزمون  پذیرفته**شناسه کاربري 

 اعالم خواهد شد) 15/06/1401باشد از تاریخ منزله شناسه کاربري می

  

   الزم است اطالعات به شرح زیر تکمیل گردد: ،پس از ورود به صفحه پورتال آموزشی

  "شخصی"کلیک بر روي گزینه شخصی با  اطالعات صفحه تکمیل. 1

  
  

  .به صورت صحیح و کامل وارد نمایندالعات شخصی خود را اط تمام باید شدگانپذیرفته گرددمی تأکید

  

پس از تکمیل اطالعات درخواستی روي دگمه ثبت کن الزم است کلیه فیلدهاي موجود در این بخش بطور کامل تکمیل گردد.  .2

  کلیک نمایید.

  
  

  1401-1402سال تحصیلی دوره دکتري قابل توجه پذیرفته شدگان 

 



  

   ود.شبارگذاري پورتال آموزشی کلیه مدارك زیر در که الزم است شود.نمایش داده می فوقصفحه . با کلیک بر روي گزینه مدارك 3

 

  

  باشد.میمطابق با تصویر زیر مربوط به بارگذاري مدارك در ذیل صفحه عملیاتی بخش            

      

  

   .بارگذاري مدارك زیر در پورتال آموزشی الزامیست. 4

 بارگذاري شوند:  شما پورتال آموزشی  "مدارك"پوشه در  یرالزم است کلیه مدارك ز

  تصویر تمام صفحات شناسنامه   •

  تصویر کارت ملی (رو و پشت) •

  ) و یا دانشنامه نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفهتصویر مدرك دوره کارشناسی (گواهی •

گانی شدذیرفتهپ(مربوط به ) و یا دانشنامه نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفهارشد (گواهیتصویر مدرك دوره کارشناسی •

 اند)  التحصیل شدهاست که فارغ

ارشد کارشناسیاز دوره  31/06/1401ارشد مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ اي از دانشگاه محل دوره کارشناسیتصویر گواهی یا نامه •

مدرك تحصیلی دوره  15/06/1401مورخ  که تا تاریخ تشکیل پرونده باشدی میشدگان(مربوط به پذیرفتهاست. التحصیل شدهفارغ

 اند)  ارشد خود را دریافت ننمودهکارشناسی

 تصویر کارت پایان خدمت، کارت معافیت، کارت کفالت (رو و پشت)  •

 :فرایند دریافت برگه معافیت تحصیلی به شرح زیر می باشد 

نشجو انجام خواهد توسط شخص دا :services.epolice.irhttps//درخواست معافیت تحصیلی از طریق سایت نظام وظیفه 

شد.جهت مشاهده فیلم ثبت درخواست معافیت تحصیلی میتوانید وارد لینک زیر شده و فیلم راهنما را مشاهده نمایید. 

 h�ps://ugrad.aut.ac.ir/files/ugrad/files/Nezam/a3.mp4  

 



 

 تصویر مدرك زبان انگلیسی  •

العه و دقت مط هاي مندرج در همین صفحه تمامی آنها را بابایست با کلیک نمودن بر روي دانلود تعهدنامهشدگان میکلیه پذیرفته. 5

أیید در کادر ت  (تیک) توسط شما با عالمت  ،هاي تعهد مندرج در پورتالالزم است تمامی فرماقدام نمایند.  هانسبت به تأیید فرم

  باشد.امضاء الکترونیکی توسط شخص شما میکه به منزله پذیرش و  ؛گردد

 هاينامهتعهددر صفحه نمایش پورتال آموزشی قابل رویت است لذا  با توجه به نوع ورود هر دانشجوهاي تعهد فرم ،الزم به ذکر است

  با هم متفاوت است. /بدون آزمونروزانهو  دومدانشجو با نوع ورود نوبت

             نامه موقت التحصیل شده و داراي گواهیشدگانی که از دوره قبل تحصیل خویش فارغالزم است پذیرفته نکته مهم :

  باشند، تعهدنامه فراغت از تحصیل را نیز تأیید نمایند. می

 

  

  الذکر دگمه ثبت کن را کلیک نمایید. الزم است پس از انجام هر یک از مراحل فوق 

و در صورت عدم رعایت مفاد آنها در طول  باشدمی دانشجو توسط آنها امضاء منزله به پورتال آموزشیموجود در  هايفرم کلیه تأیید 

 گردد.تحصیل دانشجو مطابق با مقرّرات آموزشی اقدام می

  توضیحات در خصوص مدرك زبان:

  باشد:مدرك زبان به شرح یکی از موارد زیر می انتخاب واحد دانشجویان دوره دکتري منوط به بارگذاري

ر رك زبان یاد شده دامدهاي مورد نظر دانشگاه مطابق با جدول زیر، الزم به ذکر است با حدنصابانگلیسی زبان معتبر ارائه مدرك الف) 

  .بایست داراي اعتبار باشدنام میزمان ثبت

براي آموزشی کند اما براي ثبت اطالعات آن در پورتال بارگذاري مدرك زبان کفایت می 1401براي انجام انتخاب واحد نیمسال اول 

زبان خویش  مدركنسبت به دریافت تأییدیه   /ilca.aut.ac.ir/phd401با مراجعه به آدرس صدور مجوز آزمون جامع، الزم است 

  اقدام نمایید.

IELTS 

TOEFL  

(pbt)  

TOEFL  

(ibt) 

ESTA **  

الملل دانشگاهآزمون مرکز زبان بین  

ILCA 

5/5  520  70-69  5/5  

ESTA **   : که معدل نمرات در چهار مهارت می باشد زمانی صادر خواهد شد که  5/5الزم به ذکر است گواهی نمره

  .کمتر نباشد 5نمره هر مهارت از 

  

  



  

 هاي آموزشی مرکز زبان دانشگاه نام دورهارائه گواهی ثبتب)

 

نام پیش ثبت /ilca.aut.ac.ir/phd401 آدرس توانند با مراجعه بهباشند، می) میالفبند(که فاقد مدرك زبان معتبر مطابق با دانشجویانی

بارگذاري  آموزشی خود در پورتال PDFدر قالب فایل و  ،دریافتهاي فراگیري زبان انگلیسی در مرکز بین المللی زبان دانشگاه را دوره

  نمایند.

دانشجویان با مراجعه حضوري و انجام مشاوره با کارشناسان )، الزم است ب) و (الف( در صورت عدم امکان ارائه مدارك مندرج در بندج)

زبان  المللیمهر مرکز بینزبان اقدام نموده و پس از دریافت تعهدنامه با نامه تعهد الملل دانشگاه، نسبت به تکمیل و امضاءمرکز بین

 ، آنرا در بخش مدارك پورتال آموزشی خویش بارگذاري نمایند. دانشگاه

  المللی زبان دانشگاه باید در آزمون تعیین سطح برخط از طریق لینک زیر شرکت نمایند.دانشجویان قبل از مراجعه به مرکز بین**

campus.aut.ac.ir/exam 
  

هاي درخواستی به صورت الکترونیکی و (امضاء) فرمیید أ): پس از تکمیل اطالعات شخصی در سامانه، تکمیل و ت1نکته(

 بارگذاري مدارك در پورتال، و ایجاد پست الکترونیکی دانشگاه، شماره دانشجویی به شما ارائه خواهد شد.  

که در هر مرحله از تحصیل باشد. در صورتی): صحت اطالعات وارد شده در پورتال آموزشی به عهده دانشجو می2نکته(

با اطالعات واقعی مغایرت دارد، پذیرش دانشجو لغو شده  یآموزش مشخص گردد که اطالعات وارد شده در پورتالدانشگاه 

  و مطابق با قوانین برخورد خواهد شد.  

  

  الذکر خواهد بود.فوق انجام کامل مراحل بهمنوط  دانشجویانانتخاب واحد  شایان ذکر است

  

  دانشگاه یمدیریت تحصیالت تکمیل

  


