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اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری در 15 دانشگاه

زمان  ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی در سال تحصیلی 94- 93 در 15  دانشگاه اعلام شده است. زمان  
    ثبت نام در این دانشگاه ها از اول تا 24  شهریور است و کلاس های درس هم از 22 تا 29 شهریور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر اسامی، پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  «D.Ph» (نيمه متمركز) سال 1393، 
يكشنبه 26 مردادماه از طريق سايت سازمان  سنجش اعلام شد و تعداد 11 هزار و 496 نفر پذیرفته شدند.

  

سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دکتری سراسری  93 را اول تا سوم شهریورماه
اعلام کرد و یادآورشد: احتمال دارد برخی  دانشگاهها تقویم ثبتنام آنها با آنچه سازمان سنجش اعلام کرده است

متفاوت  باشد، لذا ضرورت دارد افراد پذیرفته شده برای مطلع شدن از زمان ثبت نام  حتماً به سایت دانشگاه قبول شده
مراجعه کنند.

  

براساس این گزارش، برخی از دانشگاه هایی که در سال تحصیلی 93-94 اقدام به  پذیرش دانشجوی دکتری کرده اند
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری  را بر روی سایت خود قرار داده اند :

  دانشگاه  شماره        

ثبت نام مرحله اول

(ثبت نام الکترونیکی)

  

ثبت نام مرحله دوم

مراجعه حضوری و تحویل مدارک

  
8 و 9 شهریور  5،8،4 شهریور  تهران  1    
 
22 شهریور  15 شهریور  الزهرا(س)  2    
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10 و 11 شهریور  -  صنعتی شریف  3    
 
16 الی 19 شهریور  10 الی 14 شهریور  علامه طباطبایی  4    
 
8 و 9 شهریور  -  علم و صنعت  5    
 
5،8،4 شهریور ماه  2الی 4 شهریور  خوارزمی  6    
 
4و 5 شهریور  -  خواجه نصیر  7    
 
18 شهریور  15 و 16 شهریور  بوعلی سینا  8    
 
15 و 16 شهریور  10 الی 15 شهریور  شیراز  9    
 
22 و 24 شهریور  2،3،1 شهریور  لرستان  10    
 
11و 12 شهریور  4 الی 10 شهریور  شاهرود  11    
 
-  8 و 9 شهریور  یزد  12    
 
15 شهریور  10 الی 14 شهریور  رازی کرمانشاه  13    
 
2 و 22 شهریور  -  صنعتی اصفهان  14    
 
16 الی 19 شهریور  -  سیستان و بلوچستان  15    
 

      

براساس این گزارش،  بیشتر دانشگاه ها دو زمان را برای ثبت نام اعلام کرده  اند . به این ترتیب دانشجویان یک بار ملزم
شده اند وارد سامانه تعیین شده  توسط دانشگاه شده و به صورت غیر حضوری ثبت نام الکترونیکی انجام دهند و پس  از

آن به دانشجویان صورت حضوری مراجعه کرده و مدارک لازم را ارایه داده تا  ثبت نام کنند.

  

دانشگاه های مجری دوره دکتری تاکید کرده اند عدم مراجعه در روز تعیین شده،  به منزله انصراف قطعی از ادامه تحصیل
تلقی خواهد شد. بنابراین به  دانشجویان توصیه کرده اند در زمان اعلام شده در دانشگاه حاضر شوند.

  

برخی از دانشگاه ها نیز مانند زنجان و بین المللی امام خمینی هنوز اطلاعیه  اصلی را برروی سایت قرار نداده و تنها از
پذیرفته شدگان درخواست کرده اند  براساس زمان اعلام شده از سوی سازمان سنجش به دانشگاه مراجعه نکنند تا  دانشگاه
زمان ثبت نام از این دانشجویان را اعلام کند. تاریخ شروع کلاس ها  نیز به صورت متفاوت از سوی دانشگاه ها  22 تا 29

شهریور اعلام شده است .
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تمام دانشجویان شهریه پرداز روزانه و پردیس های خودگردان نیز موظف هستند  ابتدا شهریه اعلام شده را پرداخت کرده و
سپس برای ثبت نام اقدام کنند.
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