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آغاز مهلت تكميل ظرفيت دكتری با یک روز تاخیر از سه شنبه  
  

معاون سازمان سنجش با اشاره به تاخير افتادن مهلت آغاز انتخاب كد رشته محل  مرحله تكميل ظرفيت آزمون دكتري،
از  آغاز مهلت تكميل ظرفيت آزمون از فردا  خبر داد.

  

 با اشاره به انجام مرحلهسيد جلال طباطبايي در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری از فردا سهشنبه 18  مهرماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني 

www.sanjesh.org، ادامه ماه مهر 22 تا دكتري آزمون ظرفيت تكميل مرحله محل رشته كد انتهاب  مهلت :گفت 
دارد.

  

وي افزود: با توجه به اينكه بعضي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پس  از اعلام نتايج نهایی آزمون براي پذيرش
دانشجو اعلام ظرفيت كردهاند و  يا ظرفيت برخي از كد رشتهمحلهاي تحصيلي آزمون تكميل نشده است، بنابراين 

داوطلبانی که در آزمون مذكور ثبتنام و شركت كردهاند و در اعلام نتایج  نهایی پذیرفته نشدهاند، ميتوانند در مرحله
تكميل ظرفيت شركت كنند.

  

طباطبايي با اشاره به  امكان انتخاب حداکثر 5 کدرشته محل، اظهاركرد:  آندسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان
پذيرفتهشده نهايي  در يكي از كد رشتهمحلهاي تحصيلي چون دورههای روزانه، شبانه،  غیرانتفاعی، مجازی، بینالملل

و پیام نور اعلام شده است حق انتخاب  كدرشته محلهاي مندرج در اين مرحله را ندارند.

  

وي با اشاره به آغاز دوره آموزشي پذيرفتهشدگان مرحله تكميل ظرفيت، تصريح  كرد: نيمسال پذيرش دانشجو در
هريك از كد رشته محلهاي مندرج در اين مرحله  متناسب با امكانات و نظر دانشگاه يا موسسه محل قبولي، در اولین

ترم تحصیلی  ممکن خواهد بود.

  

معاون سازمان سنجش در خصوص هزينه ثبتنام، گفت: داوطلبان متقاضي بايد در  زمان ورود به سايت سازمان سنجش
و انتخاب رشته محل، نسبت به واريز مبلغ 28  هزار ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي اقدام كنند.

  

طباطبايي از انتشار كارنامه نتيجه نهايي آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز سال 1391 در امروز خبر داد.
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