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 بسمه تعالي

 

 »و مطالعات فرهنگي كارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني 1391سال  قابل توجه پذيرفته شدگان«
  

پژوهشـگاه   91-92زمون كارشناسي ارشد سال تحصـيلي  ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان آمديريت تحصيالت تكميلي 
نـام مطـابق   ثبـت  بـراي رسـاند،  اطالع پذيرفته شدگان گرامي مـي به آرزوي توفيقات الهي ؛ و علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

  .مراجعه نمايندپژوهشگاه  مديريت تحصيالت تكميليقسمت آموزش ك الزم به بندي زير و با در دست داشتن مدارجدول زمان
  
  : نشاني

مديريت تحصيالت تكميلي  -چهارمطبقه  - 178شماره  -بين خيابانهاي شهيد سپهبد قرني و ايرانشهر -خيابان كريم خان زند 
 و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني

  252:داخلي) 021( 88490207: شماره تماس
  

 ساعت مراجعه تاريخ مراجعه نام رشته

 8-20/06/1391 30/9 زبان و ادبيات فارسي

  30/9-11  20/06/1391  زبان و ادبيات عرب

  11-30/12  20/06/1391  ايران اسالمي تاريخ

  30/13-30/14  20/06/1391  زبانشناسي همگاني

  30/15-30/14  20/06/1391  فرهنگ و زبانهاي باستاني

 30/16-20/06/1391 30/15 علوم اقتصادي

  
 : نام ثبت  براي  الزم  مدارك

  پزشـكي   و آموزش  درمان،  بهداشت  يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات  علوم  مورد تاييد وزارت)  ليسانس(  كارشناسي  مدرك  اصل - 1
  . آن  فتوكپي  برگك باشد و ي  قيد شده)  ليسانس(  سيكارشنا  دوره  معدل  در آن  كه  فرهنگي  انقالب  عالي  و يا شوراي

  
  اصـل   اسـت   الزم باشـند،  نمـي )  ليسانس(  كارشناسي  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفته -1 تبصره
مطـابق فـرم سـازمان    )  ليسـانس (  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  موسسه يا توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي

  .نمايند  را ارائه سنجش



٢ 
 

  
نـام بـراي    شوند، به عبـارت ديگـر در زمـان ثبـت     فارغ التحصيل مي 31/60/91تا تاريخ   كه  شدگاني پذيرفته -2 تبصره

تـا تـاريخ   ) 20(تـا  ) 0 ( اند، الزم است معدل كل واحـدهاي گذرانـده آنـان براسـاس     بودهشركت در اين آزمون دانشجو 
و پـس از تاييـد مسـوول     مطابق فرم سـازمان سـنجش   توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي 31/06/90

  .هنگام ثبت نام ارائه گردده ذيربط ب
  

  .آنها  صفحات  ماماز ت  فتوكپي  و كارت ملي و دو سري  شناسنامه  اصل - 2
  . جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه  شش  - 3

   از   ضـوابط پـس    به  با توجه  كه  برادراني  منحصراً براي  جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه 12 -تبصره
  .گردد صادر مي  تحصيلي  معافيت  آنان  براي ، عالي  آموزش  در موسسه  نام ثبت

  
  شـماره   راهنمـاي   دفترچه 2در صفحه   مندرج  »عمومي  وظيفه  مقررات«بند   به  توجه را با  وظيفه  نظام  وضعيت  كه  مدركي  - 4

  ). برادران  براي(كند   مشخص  1391سال )  داخل  ناپيوسته ارشد  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  يك
  .دولت  كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مرخصي  كمح -5
توسط  1391-92  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال  واحد براي  از انتخاب  تا قبل حداكثر  است  الزم ذيل در مذكور  هاي نامه معرفي -6

 براي  آنان  نام ثبت از  صورت  در غير اين گردد،    تحويل  قبولي  محل  عالي  آموزش  موسسه  از محل مربوط اخذ و به  شدگان پذيرفته
  .گردد مي  تلقي»  يكن  لم  كان« آنان  خواهد آمد و قبولي  عمل  به  ممانعت  جاري  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال 

 طـور يكجـا  ه ذيربط ب  توسط ارگانهاي 6-1رديف   مربوط به  هاي  ، گواهي شده  انجام  هاي  هماهنگي  اساسبر - تبصره
  .خواهد شد  ارسال  شدگان  پذيرفته  قبولي محل  عالي  آموزش  موسسه  به

ز ا  ضـاء و مهـر هريـك   ام جهادكشـاورزي بـا    وزارت يا و  اسالمي  انقالب پاسداران سپاه  مشترك ستاد از  رسمي  نامه معرفي -1-6
  قـانون   اجرايـي   نامـه  در آيـين   آن  گانه 4  هاي و تبصره 1  ماده  به  باتوجه  باشد داوطلب  قيد شده آن در  مذكور كه  ارگانهاي  روساي

  يط منـدرج شـرا  وساير  عالي  آموزش  دانشگاهها و موسسات  به  بسيجي  داوطلب و جهادگران  ورود رزمندگان  براي  ايجاد تسهيالت
  .باشد مي  رزمندگان  از سهميه  مذكور واجد شرايط استفاده  نامه در آيين

ـ با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقالب اسالمي، بنياد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب اسـالمي و سـتاد كـل امـور        6ـ2
ي كه براساس ضوابط هريك از ارگانهاي مـذكور براسـاس   آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران آن دسته از داوطلبان

ديـه سـهميه   يية تأينام ملزم به ارا اند، در زمان ثبت شده  تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته
  .باشد به مؤسسات ميهاي ارسالي  نام همان عنوان درج شده در ليست و مالك عمل براي ثبت باشند نامي نمي ثبت

  از داوطلبـاني   دسته  آن  براي)  ليسانس(  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل -7
،  علـوم   وزارت 31/2/1386مفاد آيين نامه ادامه تحصـيل فـارغ التحصـيالن رتبـه اول دوره كارشناسـي مصـوب        به  با توجه  كه

  .اند شده  پذيرفته  اول  رتبه  با امتياز  و فناوري  اتتحقيق
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توسـط اداره    پرورش و  آموزش از امتياز كارشناسان وزارت   استفاده  براي  بر واجد شرايط بودن  مبني  رسمي  نامه  معرفي  ارائه - 8

مندرج در  2مطابق نمونه فرم شماره (اندكل آموزش و پرورش استان محل خدمت براي داوطلباني كه با اين امتياز پذيرفته شده 
  ).1391آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  1دفترچه راهنماي شماره  29صفحه 

باشـند كـه در    متعهدين خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جديد مجاز به ادامه تحصيل مي -تبصره
خود را پس از فراغت از تحصـيل در مقطـع تحصـيلي بـاالتر و      از خدمت منفك و مابقي مدت تعهد  بايست اين صورت مي

  .برابر تعهد جديد انجام دهند
 

  .كارنامه مقطع قبلي -9
  

  
 مهم  تذكرات  

با ارائه مدارك كامل منـدرج  و اعالم شده  نام منحصراً در تاريخ است و ثبت نام الزامي ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت1
  . پذيرد در اين اطالعيه صورت مي

 .تلقي خواهد شد انصراف از ادامه تحصيلنام به منزله  تعيين شده براي ثبت  در تاريخشدگان  عدم مراجعه پذيرفته
،  نمـوده   اعالم  سازمان  اينترنتي بهتقاضانامه ثبت نامي   قبالً در فرم  كه  بايد با معدلي  شده  پذيرفته  )ليسانس(كارشناسي  ـ معدل2

معدل مندرج در مدرك آنان كمتـر از  (باشد، بديهي است از ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند  يكسان
  .جداً خودداري خواهد شد) معدل اعالم شده به اين سازمان باشد

شـده    گذرانـده   واحـدهاي   كل  معدل  است  شوند، الزم مي  التحصيل رغفا 31/6/91  تا تاريخ  كه  شدگاني پذيرفته - تبصره
  درج  مـذكور   در فـرم   التحصـيلي  فارغ  محل  عالي  آموزش  توسط موسسه 31/6/90تا تاريخ » 20«تا» 0«  بر اساس  آنان
   انشـجوي سـال آخـر    ايـن آزمـون د   داوطلباني كه در زمان ثبت نام براي شـركت در  دسته از به عبارت ديگر آن. گردد

 وتا دو رقم اعشار در فرم مـذكور »  20«تا» 0«برمبناي 31/6/90تا تاريخ   بوده اند نيز معدل واحدهاي گذارنده خود را
  . درج نمايند

به كليه دانشـگاهها و موسسـات پذيرنـده دانشـجو در      12/6/91س مورخ /32708نظر به اينكه طي بخشنامه شماره : توجه  -3
ابـالغ گرديـده اسـت تـا از ثبـت نـام        1391سال ) هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل دوره(آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

ت معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعـالم شـده در اطالعـات ثبـ    (پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل 
باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين دسته از پذيرفتـه شـدگان توصـيه     مي) نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد

طريـق سـايت    از تواننـد  گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين رابطـه سـوالي دارنـد مـي     مي
  .در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند سنجش سازمان
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» يكن  لم  كان«  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام نشوند، ثبت  التحصيل فارغ 31/6/91  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني ـ از پذيرفته4
  .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق آنان  قبولي  شدن  تلقي

و واجـد شـرايط     نمـوده   را كتمـان   حقـايق   داوطلبـي   گـردد كـه    مشخص  ، چنانچه تحصيل  گامو هن  نام از ثبت  مرحله در هر ـ 5
  .رفتار خواهد شد  با وي  مقررات  و طبق  شده  تلقي»  يكن  لم كان« وي  باشد، قبولي نمي

معافيت تحصـيلي بـراي مشـمولين در     درخواست سربازي و يا در حال انجام دانشجويان ترخيص از خدمت نامه درخواست  -6
      دانشـجو  تهيـه و تحويـل   مشـمول  مراجعـه و پيگيـري   از روز ثبت نام، بـا  تا يك هفته بعدحداكثر  و روز بعد از ثبت نام

 .شده بر عهده دانشجو مي باشدبديهي است مسئوليت عدم توجه به تذكر ياد . مي شود

 
  
  
  

 پژوهشگاه مديريت تحصيالت تكميلي


