
سردرگمی معرفی شدگان کنکور دکتری در دانشگاه ها/ خبری از اطلاع رسانی نیست! (93/2/17)

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 17 ارديبهشت 1393 ، 06:52 - 

ایران کنفرانس

  

سردرگمی معرفی شدگان کنکور دکتری در دانشگاه ها/ خبری از اطلاع رسانی نیست!

با  وجود اینکه تنها سه روز به آغاز مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و  پژوهشی معرفی شدگان آزمون  
دکتری 93 باقی مانده است از حدود  90 دانشگاه  سراسری، پیام نور و غیر انتفاعی که مجری دوره دکتری هستند تاکنون
 تنها 17  دانشگاه، شرایط این مرحله را اطلاع رسانی کرده اند که این مساله موجب  سردرگمی معرفی شدگان شده است .

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی به همراه مصاحبه  تخصصی معرفی شدگان آزمون دکتری
تخصصی (نیمه متمرکز) سال 1393 از روز شنبه  20 اردیبهشت ماه آغاز می شود و معرفی شدگان مرحله آزمون کتبی از

طریق  سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاههای مختلف معرفی شده اند و لازم  است بر اساس دستورالعمل
اجرایی و جدول زمانبندی اعلامی دانشگاهها در پردیس  / دانشکده / موسسه/ مرکزی که به عنوان اولویت های انتخابی

خود مشخص کرده  اند همراه با کلیه مدارک ؛ سوابق علمی پژوهشی که دانشگاه اعلام کرده است  حاضر شوند.

  

این در حالی است که با وجود اینکه تنها سه روز به شروع مصاحبه علمی باقی  مانده است هنوز برخی از دانشگاه های
مجری دوره دکتری اطلاعیه زمان و مکان  برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه

خود را  اعلام نکرده و برروی سایت خود قرار نداده اند. ضمن اینکه هر معرفی شده باید  مبلغی به عنوان هزینه بررسی
سوابق علمی به حساب دانشگاه واریز کند که این  اطلاع رسانی نیز تاکنون از سوی اکثریت دانشگاه ها انجام نشده است

که موجب  نگرانی و سردرگمی معرفی شدگان شده است .

  

براساس این گزارش از حدود 90 دانشگاه سراسری، پیام نور و غیر انتفاعی مجری  دوره دکتری تاکنون دانشگاههای تهران،
صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت،  مفید قم، شهید چمران اهواز، لرستان، فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان،  اصفهان،

گیلان، خلیج فارس، خوارزمی، شاهرود، سیستان و بلوچستان، یزد و   شیراز  اطلاعیه های مربوط به راهنمایی معرفی شدگان
کنکور دکتری 93 را بر  روی سایت خود قرار داده اند .

  

بسیاری از معرفی شدگان در تماس با خبرگزاری مهر خواستار آن شدند که با  توجه به این به موضوع که به داوطلبان اكيداً
توصيه ميشود كه در مهلت مقرر  تعيين شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به دانشگاه مربوط مراجعه  کنند
و و به مراجعات و یا ارائه مدارک پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده  نخواهد شد دانشگاه های مجری زودتر نسبت به اطلاع

رسانی در خصوص زمان و مکان  برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری و چگونگی برگزاری آن 
اقدام کنند.

  

آن دسته از داوطلباني كه در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی  (مصاحبه) شركت و پس از گزينش نهايي
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در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره دكتري  سال 93 (اعم از دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير
انتفاعي  و يا پرديس خودگردان) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1394  نخواهند بود.

  

نتايج نهايي آزمون دكتري سال 1393 در دهه اول شهريورماه سال جاري اعلام می شود.
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