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ایران کنفرانس

زمان برگزاری مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاههای بزرگ کشور  
  

پس از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 و انتخاب رشته  داوطلبان مجاز فرصت آن رسیده تا داوطلبانی
که به گفته مشاور عالی سازمان  سنجش 2.26 برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی شدهاند، مدارک و سوابق خود را  برای

بررسی و سپس مصاحبه به دانشگاهها ارائه دهند.

  

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس دانشگاههای بزرگ شهر تهران در
زمانهای مختلف اقدام به برگزاری مصاحبه علمی خود میکنند.

  

 در دورههای روزانه، نوبت  دوم و همچنین پردیسهای خودگردان از 20دانشگاه تهرانبر اساس این گزارش مصاحبه 
اردیبهشت آغاز میشود و تا 31 خرداد  ادامه خواهد داشت که به این ترتیب دانشگاه تهران از لحاظ بازه زمانی  برگزاری

مصاحبه به نوعی رکورددار است.

  

 نیز باید از 20 تا 24  اردیبهشت ماه برای تحویل مدارک مورد نیاز به دانشکدهدانشگاه امیرکبیرداوطلبان معرفی شده به 
مربوطه بصورت حضوری  مراجعه کنند که بعد از تاریخ ذکر شده مدرکی از داوطلبان تحویل گرفته  نمیشود.

  

در اطلاعیه این دانشکده آمده است که تاریخ مصاحبهها در بازه زمانی 24  خرداد تا 4 تیر ماه 93 خواهد بود و زمان
قطعی مصاحبه برای هر یک از  دانشکدهها متعاقبا اعلام خواهد شد.

  

 از روزدانشگاه تربیت مدرسشرایط و ضوابط و برنامه زمانبندی مرحله مصاحبه علمی آزمون مذکور در تمامی دورههای 
شنبه 20 اردیبهشت بر روی قسمت آموزشی سایت دانشگاه به نشانی اینترنتی edu/ir.ac.modares.www//:http قرار

خواهد گرفت.

  

طبق اطلاعیه این دانشگاه برنامه زمانبندی مرحله مصاحبه علمی تمامی دورههای  این دانشگاه تحت بررسی است و
تاریخهای مورد نظر دانشگاه حداکثر تا 24  اردیبهشت از طریق نشانی اینترنتی فوق اطلاع رسانی خواهد شد، بنابراین

ضروری  است داوطلبان به منظور اطلاع از تاریخ و ساعت دقیق و محل برگزاری مرحله  مصاحبه علمی در رشته خود به
نشانی اینترنتی فوق مراجعه و از تماس تلفنی و  مراجعه حضوری جدا خوداری کنند.
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بدیهی است مرحله مصاحبه علمی در رشتههایی که تاریخ مصاحبه آنها در اطلاعیه  سازمان سنجش آموزش کشور قبل از
تاریخ اعلامی مورد نظر این دانشگاه یعنی 24  اردیبهشت اعلام شدهاند، بعدا طبق اطلاعیههایی که در سایت فوق قرارخواهد

 گرفت، برگزارخواهد شد.

  

 هنوز تاریخ دقیقی را برای انجام مصاحبههای  خود اعلام نکرده و تنها دانشکده مکانیک اینعلم و صنعتاما دانشگاه 
دانشگاه در اطلاعیهای اعلام  کرده که داوطلبان باید تمامی مدارک و مستندات خود را به همراه فرم تکمیل  شده حداکثر

تا 22 اردیبهشت به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک  تحویل دهند و کسانی که تا تاریخ فوق مراجعه نکنند،
به منزله انصراف از شرکت  در مصاحبه است.

  

هر چند که در جدول زمان بندی اعلام شده در سایت سازمان سنجش تاریخ مصاحبهها از 20 اردیبهشت تا 5 خرداد درج
شده است.

  

 در یک زمانبندی مشخص و در بازه  زمانی بسیار کوتاه زمان انجام مصاحبه تمامیدانشگاه شریفبر اساس این گزارش 
رشتهها و دانشکده خود را در  روزهای 17، 18 و 19 خرداد اعلام کرده است.

  

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز مصاحبههای معرفی شدگان آْزمون نیمه  متمرکز دکتری خود را از 21 اردیبهشت
آغاز خواهد کرد که برگزاری این  مصاحبهها با توجه به رشتههای مختلف تا 12 خرداد ادامه دارد.

  

 از 21 اردیبهشت تا اول خرداد ماه خواهد بود اما مصاحبه چنددانشگاه خوارزمیهمچنین زمان برگزاری مصاحبهها در 
رشته در این دانشگاه هنوز اعلام نشده و متعاقبا اعلام میشود.

  

 از 20دانشگاه الزهرا (س)بر اساس جدول زمان بندی سازمان سنجش زمان برگزاری مصاحبههای آزمون دکتری در 
اردیبهشت تا 3 خرداد خواهد بود.

  

 از 20 اردیبهشت تا 7 خرداد خواهد بود.دانشگاه علامه طباطباییمصاحبه آزمون دکتری در 

  

به گزارش ایسنا، زمان برگزاری مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاههای بزرگ شهرستانها نیز به شرح زیر است:
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اصفهان: 29 اردیبهشت تا 27 خرداد

  

  

بوعلی سینای همدان: 20 اردیبهشت تا 5 تیر

  

  

شیراز: 20 اردیبهشت تا 4 تیر

  

  

فردوسی مشهد: 20 اردیبهشت تا 31 خرداد

  

  

تبریز: 20 اردیبهشت تا 4 تیر
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