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ایران کنفرانس

اختصاص سه سهمیه در کنکور دکتری 94  
سه سهمیه رزمندگان، ایثارگران و مربیان  در آزمون دکتری سال 94 تعریف شده است که واجدین شرایط می توانند از  

    آن استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار  مهر، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر  اساس شرایط خود که در
بندهای الف و ب آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

  

با  توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، گزینش داوطلبان واجد  شرایط در هر مرحله از آزمون، بر
اساس این قانون صورت می گیرد، بر اساس  مصوبات مربوط 20 درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران، به

شرط کسب  حد نصاب علمی (در سهمیه رزمندگان حداقل 80 درصد و در سهمیه ایثارگران حداقل  70 درصد نمره
آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص دارد.

  

سهمیه رزمندگان :

  

رزمندگانی  که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی  قانون ایجاد تسهیلات برای ورود
رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 31 شهریور 59 تا 31 شهریور 67 

حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق  علیه باطل حضور داشته اند. لازم است
ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص 
استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان  ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران

(سازمان بسیج مستضعفین) یا وزارت  جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

  

داوطلبان متقاضی استفاده  از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی  ایران، لازم است
پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به  دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و

آن را در زمان ثبت نام در  محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته درج کنند.

  

داوطلبان همچنین به تبصره های موجود در دفترچه کنکور دکتری 94 برای این سهمیه باید توجه کنند.

  

داوطلبان  واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی دوره  دکتری (D.Ph) سنوات گذشته
شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه  رزمندگان در این آزمون طبق تبصره های موجود عمل کنند. کلیه

 1 / 2

http://iranconferences.ir


اختصاص سه سهمیه در کنکور دکتری 94 (93/9/19)

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 19 آذر 1393 ، 08:03 - 

داوطلبان  جانباز، آزاده، فرزند و همسر شهید، فرزند، و همسر جانباز 25 درصد به بالا و  فرزند و همسر آزاده در این
آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می شوند.

  

سهمیه ایثارگران: 

  

جانبازان،  همسر و فرزند جانبازان 25 درصد و بالاتر ، آزادگان، فرزندان و همسران آنان  و همچنین فرزندان و همسران
شهدا برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید  نسبت به بند تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند و نیازی به 

مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند.

  

سهمیه مربیان: 

  

بر  اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات  تکمیلی و تخصصی مصوبه در تاریخ
29 فروردین ماه 89 مجلس شورای اسلامی 10  درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی قطعی

و یا رسمی  آزمایشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به شرط کسب  حداقل 80 درصد نمره
آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص می یابد.

  

ثبت نام در آزمون دکتری 94 تا 23 آذرماه 93 ادامه دارد. آزمون دکتری 94 در روز 15 اسفندماه 93 برگزار می شود.
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