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کارنامه دکتری منتشر شد/ امکان انتخاب ۵۰ رشته محل از سه شنبه  
  

نتیجه اولیه به صورت  کارنامه و زمان انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون ورودی دکتری (D.Ph) نیمه  متمرکز سال ۱۳۹۵
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. 

    

به صورت کارنامه بر رویآزمون ورودی دکتری (D.Ph) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ نتیجه اولیه به گزارش خبرنگار مهر، 
پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی

www.sanjesh.org 
قابل  مشاهده بوده و داوطلبان با استفاده از شماره داوطلبی یا شماره پرونده و  همچنین مشخصات شناسنامهای خود (از

قبیل نامخانوادگی و نام، شماره  شناسنامه و تاریخ تولد) به کارنامه نتیجه اولیه آزمون دسترسی خواهند داشت. 

  

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (دارای نمره کل تراز نهایی مثبت «یک و بالاتر») هستند، می توانند مطابق موارد ذیل
اقدام کنند. 

  

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از روز سه شنبه ۱۷  فروردین تا روز شنبه ۲۱ فروردین نسبت به ثبت و انتخاب حداکثر
۵۰ کد از  کدرشته محلهای مورد علاقه از رشته امتحانی مربوط، در پایگاه اطلاعرسانی  این سازمان اقدام کنند. 

  

به داوطلبان توصیه میشود؛ ابتدا نسبت به مطالعه دقیق  دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی اقدام کرده سپس
کدرشتهمحلهای مورد  علاقه از کدرشتهمحلهای مربوط به رشته امتحانی خود را انتخاب کرده و پس  از آن نسبت به

ثبت انتخاب های خود اقدام کنند. 

  

دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره  ۲) این آزمون در روز سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵ از طریق
.پایگاه اطلاعرسانی  سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت

  

داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام می کنند، لازم  است برای اطلاع از حدنصاب کد رشته محلهای مورد درخواست
و سایر شرایط و  ضوابط پذیرش دانشجو برای ارزیابی تخصصی (مرحله دوم آزمون) به اطلاعیهای که  اواخر دهه اول

اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان و همچنین  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده قرار میگیرد،
مراجعه کنند. 
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بدیهی است عدم مراجعه و اقدام مطابق اطلاعیههای فوق به  منزله انصراف از پذیرش بوده و امکان آزمون کتبی یا
.مصاحبه مجدد در هیچ یک  از دانشگاهها و موسسات وجود نخواهد داشت

  

شرط ورود داوطلبان رشته امتحانی الهیات ( کد ۲۱۱۳)  گرایش مدرسی معارف اسلامی علاوه بر کسب نمره علمی لازم
توسط دانشگاه، احراز  شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی و نتیجه مصاحبهای که توسط معاونت  امور دفاتر، اساتید

و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  است. 

  

ایندسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن  شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در
آزمون مذکور  (دفترچه شماره ۱)، پس از اعلام قبولی توسط دانشگاه، در زمان مقرر (که اعلام  خواهد شد) مطابق

مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲)  برای انجام  مراحل پذیرش اقدام کنند. 

  

م (www.asatid.org به نشانی) این افراد باید از تاریخ ۱۲ تا ۲۰ مردادماه ۹۵ به سایت معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان
راجعه  و ضمن ثبتنام در این سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی معاونت  مذکور باشند. بدیهی است عدم ثبتنام

در این سامانه به منزله انصراف از  تحصیل در این رشته تلقی میشود. 

  

شرط شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی انجام انتخاب کدرشته  محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و
کسب حدنصاب کدرشته محل  مورد تقاضا است.

  

به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب  کرده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن
کدرشته محل در فرم  انتخاب رشته اینترنتی نکرده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای  وی میسر نخواهد

.بود

  

داوطلبان درصورت لزوم می توانند سوالات خود رادراین  خصوص از این تاریخ لغایت روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۵ از
طریق بخش پاسخگویی  اینترنتی این سازمان مطرح کرده و یا در ساعات اداری باشماره تلفن ۰۲۱-۴۲۱۶۳  تماس حاصل

کنند. 
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