ثبت نام و انتخاب واحذ ورودی های جذیذ دوره ی دکتری تخصصی سال تحصيلی 97_96
تاضيد ثثت ًام  ،تطحسة حطّف الفثا ،زض زّ هطحلَ ،تَ ضطذ شيل اعالم هي گطزز:

يطحهّ ي أل) ثبت َاو ايُتطَتي(آَالیٍ)
ثثت ًام ايٌتطًتي پصيطفتَ ضسگاى ،تط حسة حطّف الفثا ،زض ضّظُاي ظيط ،تا هطاخعَ تَ پایگاٍ اطالع ضساًی زاًطگاٍ هاظًسضاى اًدام هي پصيطز.

شُبّ
یک شُبّ
زٔ شُبّ

حطٔف ( انف ـ س )
حطٔف ( ش ـ ن )
حطٔف ( گ ـ ي )

46/6/11
46/6/11
46/6/11

تصکطات الظو:
.1زأطهباَي كّ زض ضٔظْاي ياز شسِ ،يٕفك بّ ثبت َاو َشَٕس يي تٕاَُس زضضٔظْای سّ شُبّ ،يٕضخ ٔ 1146/66/ 11چٓاض شُبّ،
يٕضخ  46 /66 / 11ثبت َاو ًَايُس.
.2ثثت ًام زض ایي هطحلَ هططّط قلوساز هی گطزز ّ ثثت ًام قطعی هٌْط تَ تحْیل هساضک تَ صْضت حضْضی زض هطحلَ ی زّم است.

تٕجّ :پصیطفتّ شسگاٌ زض ابتسا ثبت َاو آَالیٍ ضا اَجاو زازِ ٔ  11ساعت بعس اَتراب ٔاحس ضا اَجاو زُْس.
ًطاًی پایگاٍ خِت ثثت ًام آًالیي:
http://vce.umz.ac.ir/Samaweb/Login.aspx

جهت ورود بو سیستن ابتذا بو آدرس باال هزاجعو کزده و در قسوت نىع کاربزی «دانشجىیاى جذیذالىرود» و نام کاربزی«کذ هلی» و کلوو
عبىر« شواره داوطلبی» استفاده نواییذ.
پذیزفتو شذگاى بعذ اس ثبت نام و دریافت شواره ی دانشجىیی هجذدا بو آدرس باال هزاجعو و با وارد کزدى
کاضبطی «شًاضِ ی زاَشجٕیی» ٔ کهًّ عبٕض« :شًاضِ زأطهبی» بزای انتخاب واحذ اقذام نواینذ.

َٕع کاضبطی «زاَشجٕ» َ،او

توجه:ضروری است که دانشجویان محترم ورودی جذیذ نوبت دوم /شبانه بایذ مبلغ( 33 /000 / 000ریال) و پردیس دانشگاهی مبلغ (000
 30 /000 /ریال) را جهت شهریه ی ثبت نام به شماره ی حساب  2177393010008نسد بانک ملی مرکسی بابلسر به نام دانشگاه
مازنذران پرداخت نماینذ.

شهریه

شهریه کل دوره-

علی الحساب ثبت

ردیف

دوره

مقطع

نيمسال -ریال

ریال

نام -ریال

600/000/000

33/000/000

1

شبانه

دکتری تخصصی

73/000/000

700/000/000

30/000/000

2

پردیس دانشگاهی

دکتری تخصصی

83/000/000

پصیطفتّ شسگاٌ جٓت اطالعات تکًیهی يطبٕط بّ اَتراب زضٔس بّ پایگاِ اطالع ضساَی زاَشکسِ ی يطبٕط يطاجعّ ًَایُس ٔ یا با
شًاضِ ْای  611-11161311-1زفتط تحصیالت تکًیهی زاَشگاِ تًاس حاصم فطيایُس.

يطحهّ ي زٔو) ثبت َاو حضٕضي:

پس اظ ثبت َاو ايُتطَتي ( يطحهّ ي أل) ،كهیّ ي پصيطفتّ شسگاٌ بطاساس جسٔل ظياَبُسی شیم ،بّ صٕضت حضٕضی بّ ًَاظذاَّ
پطزیس زاَشگاِ يطاجعّ ًَٕزِ ٔ يساضن الظو ضا تحٕیم ًَایُس.

ضٔظ

تاضید

شُبّ

46 /66 / 11

يكشُبّ

46 /66 /16

زٔشُبّ

46 /66 / 12

سّ شُبّ

46 /66 / 13

چٓاضشُبّ

46 /66 / 14

زاَشکسِ
عهٕو پایّ
عهٕو ضیاضی
شیًی
انٓیات ٔيعاضف اساليی

آزضس پایگاِ اطالع ضساَی
http://bsc.umz.ac.ir/
http://math.umz.ac.ir/
http://chem.umz.ac.ir
http://theology.umz.ac.ir

تطبیت بسَی ٔعهٕو ٔضظشی

http://pec.umz.ac.ir

حمٕق ٔ عهٕو سیاسی

http://law.umz.ac.ir

ُْطٔيعًاضی

http://art.umz.ac.ir

عهٕو التصازی ٔازاضی

http://eco.umz.ac.ir/

عهٕو اَساَی ٔاجتًاعی

http://huss.umz.ac.ir

يساضن الظو جٓت ثبت َاو حضٕضي :
 -1اصل ّ یک تطگ تصْیط هسضک کاضضٌاسی(لیساًس) ّ کاضضٌاسی اضضس هْضز تاییس ّظاضت علْم ،تحقیقات ّ فٌاّضی یا ّظاضت تِساضت ،زضهاى ّ
آهْظش پعضکی ّ یا ضْضای عالی اًقالب فطٌُگی کَ زض آى هعسل زّضٍ ی کاضضٌاسی (لیساًس) ّ کاضضٌاسی اضضس قیس ضسٍ تاضس.
تثصطٍ -1پصیطفتَضسگاًی کَ تَ زالیلی قازض تَ اضائَ اصل هسضک کاضضٌاسی اضضس ًویتاضٌس ،الظم است اصل گْاُی تأییس ضسٍ تْسظ زاًطگاٍ یا
هْسسَ ی آهْظش عالی هحل اذص کاضضٌاسی اضضس ضا تَ زاًطگاٍ اضائَ ًوایٌس.
تثصطٍ  -2آى زستَ اظ پصیطفتَضسگاًی کَ تَ ٌُگام ثثتًام ّ ضطکت زض آظهْى ،زاًطدْی سال آذط تْزٍاًس ّ حساکثط تا تاضید 96 /66 / 31
فاضغالتحصیل هیضًْس ،زاًطدْی سال آذط ضٌاذتَ ضسٍ ّ الظم است فطم هعسل تْسظ هْسسَ آهْظش عالی هحل فاضغالتحصیلی زّضٍ ی
کاضضٌاسی اظضضس ضا كَ تَ تأییس هسّْل شیطتظ ضسیسٍ است ضا ظهاى ثثتًام اضائَ ًوایٌس.
 - 2اصل ضٌاسٌاهَ ّ زّ سطی فتْکپی اظ توام صفحات آًِا.
-3اصل كاضت هلي ّ زّ سطي فتْكپي اظآى.
 - 4ضص قطعَ عکس توام ضخ  3×4تِیَ ضسٍ زض سال خاضی.

تثصطٍ 12 -قطعَ عکس توام ضخ  3×4تِیَ ضسٍ زض سال خاضی هٌحصطا تطای تطازضاًی کَ تا تْخَ تَ ضْاتظ پس اظ ثثتًام زض هْسسَ آهْظش عالی،
تطای آًاى هعافیت تحصیلی صازض هیگطزز.
 - 5هسضکی کَ ّضعیت ًظام ّظیفَ ضا تا تْخَ تَ تٌس «هقطضات ّظیفَ عوْهی» هٌسضج زض صفحَ  3زفتطچَ ضاٌُوای ضواضٍ یک آظهْى(زّضٍُای
زکتطی ترصصی) سال  1396هطرص کٌس (تطای تطازضاى).
 -6حکن هطذصی ساالًَ یا هْافقت کتثی ّ تسّى قیس ّ ضطط ساظهاى هتثْع تطای کاضهٌساى زّلت.
 -7هساضک هطتْط تَ سِویَ ی «ضظهٌسگاى»«،ایثاضگطاى»«ساظهاى تسیح هستضفیي ّ یا ّظاضت کطاّضظی ّ «هطتیاى»
 8ـ كس ضُگیطي ثثت ًام ايٌتطًتي.

تصکطات يٓى:
 -1ثثت ًام ایٌتطًتی تَ هٌعلَ ثثت ًام قطعی تلقی ًوی ضْز ّ هتعاقة آى ثثت ًام حضْضی ًیع تایس اًدام گطزز.
2ـ حضْض ضرص پصیطفتَ ضسٍ خِت ثثتًام العاهی است ّ ثثتًام هٌحصطا زض تاضیرِای اعالم ضسٍ تْسظ زاًطگاٍ ّ تا اضائَ هساضک کاهل صْضت
هیپصیطز.
3ـ هعسل کاضضٌاسی اضضس پصیطفتَ ضسٍ تایس تا هعسلی کَ قثال زض ظهاى ثثتًام تطای ضطکت زض آظهْى تَ ساظهاى اعالم ًوْزٍ ،یکساى تاضس ،تسیِی
است اظ ثثتًام آى زستَ اظ زاّطلثاًی کَ زاضای هغایطت هعسل تاضٌس (هعسل هٌسضج زض هسضک آًاى کوتط اظ هعسل اعالم ضسٍ تَ ساظهاى تاضس) خسا
ذْززاضی هي گطزز.
4ـ اظ پصیطفتَضسگاًی کَ حساکثط تا تاضید  96 /66 / 31فاضغالتحصیل ًطًْس ،ثثتًام تَ عول ًرْاُس آهس ّ ضوي «کاى لن یکي» تلقی ضسى قثْلی
آًاى طثق هقطضات تا آًاى ضفتاض ذْاُس ضس.
5ـ زض ُط هطحلَ اظ آظهْى (ثثتًام ،پصیطش ّ یا ٌُگام تحصیل) ،چٌاًچَ هطرص گطزز کَ زاّطلثی حقایق ضا کتواى ًوْزٍ ّ یا اطالعات غلطی اضائَ ّ
ّاخس ضطایظ ًثْزٍ ،قثْلی ّی لغْ ّ طثق هقطضات تا ّی ضفتاض ذْاُس ضس.

 -6کهیّ ی زاَشجٕیاٌ بایس بّ سایت  www.stu.umz.ac.irاظتاضید  1146 /66 / 11تا (1146 /66 / 13با
يهی) بطای ثبت َاو ذٕابگاِ يطاجعّ ٔ ثبت َاو ًَایُس.
شًاضِ ی زاَُشجٕیی ٔ کس
ّ
آزضس يحم ثبت َاو حضٕضي:
بابهسط ـ خ شٓیس بٓشتي ـ بهٕاض شٓیس شٔانفماضي ـ يیساٌ بٕعهي ـ پطزيس زاَشگاِ ـ ًَاظذاَّ زاَشگاِ.

مذیریت تحصيالت تکميلی دانشگاه

