
جزئیات سهمیههای آزمون دکتری ۹۵  (94/10/11)

نوشته شده توسط مدير كل
جمعه ، 11 دی 1394 ، 07:06 - 

ایران کنفرانس

جزئیات سهمیههای آزمون دکتری ۹۵  
ثبت نام برای آزمون  نیمه متمرکز دکتری سال ۹۵ تا یکشنبه ۱۵ دی ماه ۹۴ ادامه دارد و داوطلبان می  توانند با توجه به  

    سهمیه های اعلام شده در دفترچه، نسبت به ثبت نام اقدام  کنند. 

هر  یک از داوطلبان متقاضی سهميه رزمندگان و ايثارگران میتوانند براساس شرايط  خود كهبه گزارش خبرنگار مهر، 
در بندهای «الف» و «ب» آمده است، متقاضی اين سهميه شوند. 

  

سهمیه رزمندگان

  

رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصرههای چهارگانه ماده  مذكور در آييننامه اجرایی قانون ايجاد تسـهيالت برای
ورود رزمندگان و  جهادگران داوطلب بسيجـی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱  شهریور ۵۹ تا ۳۱

شهریور ۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانـه در  مناطق عملياتـی جبهههای حق نبرد عليه باطل حضور داشته
اند، مشمول این بند  می شوند. این افراد لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسـداران  انقـالب اسـالمـی

يـا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده  از سهميه رزمندگان اقدام کنند. 

  

داوطلبان متقاضـی استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه  پاسداران و نيروهای مسلح جمهوری اسالمـی ايران، الزم
است پـس از تكميـل فـرم  مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيری ۱۲ رقمـی از  واحد

مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام درج کنند. 

  

نيروهای فعال بسيجـی و بسيجيان عادی پایگاه های مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمی شوند. 

  

فرزندان و همسران رزمندگانی كه منحصرا مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود. 

  

آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيمانـی و وظيفه نيروهای  مسلح جمهوری اسالمـی ايران عـالوه بـر ميـزان مـوظفـی،
كـه از تـاريخ تاریخ  ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شركت  در عمليات به صورت

اسـتفاده کنند. داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشتند با تایید بالاترین  مقام می توانند از مزایای این قانون 
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گذشتهداوطلبان واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون های ورودی دوره دکتری (D.Ph) سنوات 
شركت كرده اند الزم است برای استفاده از سهميه رزمندگان در این آزمون به تبصره ها و توضیحات دفترچه ثبت نام

عمل کنند. 

  

سهمیه ایثارگران 

  

جانبازان (با هر درصد جانبازی)، همسر و فرزند جانبازان  ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و 
همچنـين فرزنـدان و  همسـران شـهدا بـرای استفاده از سهميه ايثارگران باید نسبت به تکمیل بند  مربوط در تقاضانامه

ثبت نامی اقدام کنند و نیازی به مراجعه به سايت  اينترنتـی ايثار ندارند. 

  

با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رسانـی به ايثارگران و اصالحيه آن، گزينش داوطلبان براساس اين قانون
صورت می گيرد. 

  

بر اساس این قانون ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و  ایثارگران به شرکت کسب حدنصاب علمـی (كسب
حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد  پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط ايثارگران و كسب حداقل ۸۰ درصد نمره

آخرين  فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط رزمندگان) اختصاص دارد. 

  

سهميه مربيان 

  

بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشـی در پذيرش دانشجو  در دوره های تحصيالت تكميلـی و تخصصـی مصوب
مورخ ۲۹ فروردین ماه ۸۹ مجلس  شورای اسالمـی، ۱۰ درصد سهميه مازاد بر ظرفيت (حداقل یک نفر) به مربیان 

اختصاص یافته است. 

  

این سهمیه به مربیان رسمـی قطعـی و يا رسمـی آزمايشـی  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به  شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده  در گزينش آزاد، اختصاص  می

یابد. 

  

ثبت نام برای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۵ تا یکشنبه ۱۵ دی ماه ۹۴  ادامه دارد. آزمون کتبی برای پذیرش در این
دوره روز جمعه ۱۴ اسفندماه ۹۴  برگزار می شود.
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