
 سواالت متداول مقطع دکتری

 سوال ردیف

1 

 نیز وجود دارد؟ حضوري ثبت نام آیا مرحله

متعاقبا از طریق ها کالس پس از شروعو اینترنتی است. تاریخ تحویل اصل مدارک  خیر. تمامی مراحل ثبت نام به صورت غیرحضوری

 رسانی خواهد شد.سایت دانشگاه اطالع

2 
 دهم؟ انجام باید كاري چه مقدس سربازي هستم، خدمت حال در من

 نام توضیح داده شده است.ثبت شماره دو ها در اطالعیهکلیه مراحل و فرم

3 

 دهم؟ انجام باید كاري چه دارم خدمت به اعزام برگه

 در نمایید. مراجعه گرگان 1١+ پلیس دفاتر به اولیه نامثبت جهت توانیدمی ،باشد نگذشته شما خدمت به اعزام تاریخ از چنانچه

 .کنید رجوع خود وضعیت شدن مشخص جهت وظیفه نظام سازمان به غیراینصورت

4 
 دهم؟ انجام باید كاري چه مانده باقي خدمتم از ماه دو یا یك هستم، خدمت حال در من

 .نمایید تحصیل به شروع دوم ترم از و گرفته مرخصی را اول ترم دهید انجام را و تحویل اصل مدارک اولیه نام ثبت توانیدمی

5 

 شوم؟ دیگر دانشگاهي مهمان توانممي آیا

باشد. گذراندن دروس انفرادی مانند مسئله های دولتی مجاز میحداکثر یک نیمسال با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد در دانشگاه

 باشد.پذیر نمیخصوص، مسئله ویژه، سمینار و رساله به صورت مهمان امکانم

6 

 دارد؟ وجود تحصیلي مرخصي گرفتن امكان آیا

-می صورت این در. دینما استفاده تحصیلی سنوات در احتساب با تحصیلی مرخصی از نیمسال یک مدت به تواندمی دکتری دانشجوی

 و دانشکده تأیید به تکمیل پس از و نماید پرینت دانشگاه سایت از را تحصیلی مرخصی درخواست فرم ترم، شروع از قبل بایست

 .برساند تکمیلی تحصیالت مدیریت

7 

 دهم؟ انصراف توانممي چگونه

 :روزانه دانشجویان براي

ها تصمیم پس از تشکیل کالس چنانچه ندارد. ولی حساب تسویه مراحل به نیاز باشد، داده انجام اینترنتی نامثبت فقط دانشجو چنانچه

 دانشکده تأیید به تکمیلپس از  و دریافت دانشگاه سایت از را تحصیل از انصراف درخواست فرم بایستمیبه انصراف داشته باشد، 

 دانشگاه تحویل و تکمیل را حساب تسویه فرم کل، آموزش به مراجعه با انصراف، درخواست تاریخ از ماه یک گذشت از پس برساند.

 تعهداتی که سپرده است عمل نماید.موظف است به مشمول آموزش رایگان . دانشجوی انصرافی نماید

 براي دانشجویان نوبت دوم:

 غیر به اولیه پرداختی شهریه مبلغ باشد، داشته انصراف درخواست اولیه، شهریه پرداخت و اینترنتی نامثبت از بعد دانشجو چنانچه -الف

 .شودمی بازگردانده ایشان به ثبت حق از

 درخواست فرم بایستمی دانشجو  و شودنمی داده بازپس مبلغی هیچ ،باشد هاکالس شروع از پس انصرافدرخواست  چنانچه -ج

 .برساند تکمیلی تحصیالت مدیریت و دانشکده تأیید به و تکمیل و دریافت دانشگاه سایت از را انصراف

8 

 شود؟مي انجام چگونه اول نیمسال در نامثبت از پس واحد انتخاب

 کارشناس و آموزشی معاونت کارشناس تأیید و اینترنتی نامثبت از بعدشود. توسط اداره آموزش انجام میانتخاب واحد نیمسال اول 

 مراجعه مربوطه دانشکده آموزش به باید دانشجو اینصورت، غیر در. باشدمی دریافت قابل انتخابی دروس فهرست دانشجویی، معاونت

 پذیر است.ثبت نام قطعی و دریافت برگه انتخاب واحد پس از ارائه اصل مدارک در زمان تعیین شده توسط دانشگاه امکان .نماید

9 
 است؟ امكانپذیر دیگر دانشگاه به انتقال دكتري مقطع در آیا

 .است ممنوع دکتریمقطع  در رشته تغییر و انتقال خیر.

  


