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 دانشگاه ميبد 0911-0011دکتری سال تحصيلی  شدگان رفتهیپذ نام ثبتاطالعيه 

 

 9911دکتری تخصصی سال محترم آزمون  شدگان پذيرفتهبرای آرزوی موفقیت عرض تبريك و  ضمن

( غیرحضوری) اينترنتی صورت به میبد دانشگاهدر  پذيرش و نام ثبت فرآيند رساند می اطالع بهدانشگاه میبد، 

 به ماه آبان 8و6،7 مورخ شنبهپنج،چهارشنبهوشنبهسه روزهای در شدگان پذيرفتهاست. الزم است 

 راهنمای به توجه با و نموده مراجعه Golestan.meybod.ac.ir آدرس به دانشگاه میبد آموزشی سامانه

ضمن اصل  در .اينترنتی و بارگذاری مدارك نمايند نام ثبت به اقدام قرارگرفتهکه در سامانه گلستان  نام ثبت

دفاعمیدانخرمشهر،بلوارمیبد،يزد، :به آدرساز طريق پست پیشتاز  آبانماه51تاريختا  بايد مدارك

تحصیالتزاده،يحییوالمسلمیناالسالمحجتمرحومبلوار2کیلومترمقدس، و آموزشی مدير

 ارسال گردد. رشته....(99)مربوطبهمداركپذيرفتهشدگاندکتري تكمیلی

 

:نامثبتجهتموردنیازمدارك

 و تحقیقات علوم، وزارت دیتائ مورد کارشناسی ارشد و کارشناسی مدارك تصوير نسخه يك و اصل (9

 معدل آن در که فرهنگی انقالب عالی شورای يا و پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت يا یفناور

 .باشد دشدهیق کارشناسی ارشد و کارشناسی هایدوره

  الزم باشند ینم( سانسیل فوقکارشناسی ارشد ) كقادر به ارائه اصل مدر یليدالپذيرفتگانی که به ،

شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد را  دیتائاست اصل گواهی 

وزارت علوم، تحقیقات و  دیتائباشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد  دشدهیقارائه نمايند که در آن 

 .باشد یمفناوری 

  دیتائآموزش عالی بر اساس  مؤسساتو  ها دانشگاه یها رشتهمقطع تحصیلی برخی از  که یآنجائاز 

، اين دسته از باشد یم« کارشناسی ارشد پیوسته»دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

و با ارائه مدرك کارشناسی ارشد پیوسته، نیازی به  باشند ینمپذيرفتگان دارای مدرك کارشناسی 

 ارائه مدرك کارشناسی ندارند.
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  و حداکثر تا تاريخ  گذرانده را 9علمیه قم و خراسان که دوره سطح  یها حوزهفضال و طالب

تحصیلی مرتبط در  یها رشتهمجاز به شرکت در  منحصراً، شوند یم لیالتحص فارغ 93/30/9911

را به تشخیص گروه آموزشی مربوطه  ازین شیپکه الزم است دروس  اند بودهگروه علوم انسانی 

 بگذرانند.

 یملکارت تمامی صفحات شناسنامه و از  ريتصواصل و دو نسخه ( 2

 در سال جاری شده هیته 9×4 رخ تمامعکس قطعه  6( 9

مندرج در صفحه « مقررات وظیفه عمومی»را برای برادران با توجه به بند  فهیوظ نظاممدرکی که وضعیت  (4

 مشخص کند. 9911سال  متمرکز مهینو شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری  نام ثبتدفترچه راهنمای  9

 و «قطعی _رسمی» مربیان ويژه امتیاز از استفاده برای بودن شرايط واجد بر مبنی رسمی نامهمعرفی ارائه (5

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت «آزمايشی _ رسمی»يا 

 93/30/9911که تا تاريخ  کارشناسی ارشد دوره آخر ترم دانشجويان تحصیل از فراغت تعهد تکمیل فرم( 6

 )فرم الف( شوند یم لیالتحص فارغ

 از یمند بهرهدکتری جهت  دوره ورودی آزمون روزانه دوره پذيرفتگان برای تقاضانامه( تکمیل فرم 0

 )فرم ب( ها دانشگاه در رايگان آموزش مزايای

 

 تذکراتمهم

 

 در کامل مندرج مدارك ارائه با و دانشگاه توسط شده اعالم هایتاريخ در منحصراً داوطلبان نامثبت 

 پذيرش کامل انجام به منوط دانشجو هر نام ثبت شدن قطعی و رديپذ یم صورت اطالعیه اين

بود. در  خواهد موردنیاز مدارك کامل تحويل سپس و دانشگاه توسط تائید ،(اينترنتی) غیرحضوری

 .شد خواهد تلقی تحصیل ادامه انصراف از منزله بهغیر اين صورت 

 و نموده کتمان را حقايق داوطلبی گردد مشخص چنانچه تحصیل، هنگام و نامثبت از مرحله هر در 

 رفتار وی با مقررات طبق و شده باطل وی قبولی ،ستین واجد شرايط و ارائه غلطی اطالعات يا

 .شد خواهد

 دانشگاه آموزشی امور اداره توسط دانشجو ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرك تائیديه اخذ به نظر 

 کارشناسی و کارشناسی دوره تحصیل محل دانشگاه با بايد گرامی پستی، دانشجويان صورت به میبد

 حاصل اطمینان خود مدرك يا و گواهی موقت صدور از و نموده کامل حساب هيتسو خود ارشد

 .نمايند
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 کارت صدور هزينه شامل دانشجويان به دانشگاه سوی از عمومی خدمات ارائه هزينه است الزم 

 پرداخت یرحضوریغ نام ثبت فرايند در ،تحصیل دورانکل  در غیره و دانشجويی بیمه دانشجويی،

 شود.

  که  بصورت جدول زير قابل مشاهده استدکتری نوبت دوم  شده رفتهيپذمیزان شهريه داوطلبان

 در ريال6606660666به میزان شهريه خود را پیش پرداخت دوم،  نوبت شدگان رفتهيپذ الزم است

 بانکی عضو یها کارت از استفاده با گلستان سیستم طريق از و یرحضوریغ نام ثبت فرايند طول

نسبت به پرداخت مابقی شهريه اقدام  نام ثبتو بعد از قطعی شدن  نمايند پرداخت شتاب شبکه

، حضوری پذيرش تکمیل از پس تحصیل از دانشجو انصراف در صورت است ذکر انيشا نمايند.

 .داشت نخواهد وجود شده پرداخت استرداد شهريه امکان

)ريال(متغییرهرواحدرساله)ريال(متغییرهرواحد)ريال(شهريهثابترشته
مبالغکلدورهدرمجموع

نیمسال8طول

74106640666 5101750666 8807260666707890666علومانسانیوالهیات

 پايان تا شود یمبه آموزش دانشگاه تحويل داده  نام ثبت زمان در که تحصیلی مدارك اصل 

 «اصل برابر کپی»و  «کپی» گرامی شدگان رفتهيپذ شودمی توصیه .داده نخواهد شد عودت تحصیالت

 .نگهدارند خود نزد و تهیه را آن

 ماه 56 شنبهها از کالس شروع است ذکر به الزم ی ها کالسبرگزاری باشد و  می 5899 آبان

آنالين و از  صورت بهدانشجويان دکتری، در سامانه مجازی دانشگاه  9911-9433نیمسال اول 

محترم  دانشجويانکه  باشد یم Adobe Connect افزار نرمو  vc.meybod.ac.irطريق لینك 

، طبق برنامه ها کالسبه  را از سايت دانشگاه دريافت و برای ورود ازیموردنی افزارها نرم توانند یم

 از سیستم گلستان استفاده نمايند. اخذشدهاز شماره دانشجويی  هفتگی

 
برايدانشجوياندکتريشدهارائهدروس

(99)وروديشناسیجرمحقوقجزاو

برايدانشجوياندکتريشدهارائهدروس

(99حقوقخصوصی)ورودي

ساعت/روزواحدشمارهدرسمدرسدرسساعت/روزواحدشمارهدرسمدرسدرس

دکتر  فقه استداللی

 میرخلیلی

 دوشنبه     2 4322323

93-8 

دکتر  اصول فقه

 کالنتری

 شنبه    2 4322356

91-90 

حقوق کیفری 

  عمومی

دکتر 

 رحمت

    دوشنبه 2 4322398

90-95 

مدنی حقوق 

 پیشرفته

دکتر 

 جعفری

    دوشنبه 2 4322395

90-95 

دکتر  اصول فقه

 ارژنگ

   شنبه سه 2 4322350

95-99 

حقوق تجارت 

 الملل بین

دکتر 

 عابدينی

  شنبه سه 2 4322399

 90-95 

خانم   حقوقیمتون 

دکتر 

 متولی زاده

  چهارشنبه 2 4322329

90-95 

دکتر  (9)فقه استداللی

 روستايی

    چهارشنبه 2 4322392

92-93 
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برايدانشجوياندکتريشدهارائهدروس

(99)وروديعلومقرآنوحديث

برايدانشجوياندکتريشدهارائهدروس

(99)وروديالبالغهعلومومعارفنهج

ساعت/روزواحدشمارهدرسمدرسدرسساعت/روزواحدشمارهدرسمدرسدرس

دکتر  زبان قرآن

 صحرايی

 شنبه     2 4324368

90-95 

دکتر  البالغه زبان نهج

 موسوی

 شنبه   2 4324224

92-93 

دکتر  الحديثفقه

 میرجلیلی

 شنبه يک 2 4324399

 90-95 

شناسی  روش

شروح 

 البالغه نهج

دکتر 

 حمیديان

 شنبه  2 4324225

 95-99 

 شنبه دو 2 4324366 دکتر زارع 9تفسیر 

90-95 

تاريخ در 

 البالغه نهج

دکتر 

 میرحسینی

 شنبه   يک 2 4324221

92-93 

 

 ی واحد آموزش دانشگاه ها شماره با توانند یمدانشجويان عزيز ، سؤال هرگونهداشتن  صورت در

 .دننماي حاصل تماس 2298-39599292293

 



 سپاسبا

دانشگاهمیبدآموزش
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