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ایران کنفرانس

اصلاحات دفترچه انتخاب رشته دکتری اعلام شد/ افزایش ظرفیت پذیرش  
  

اصلاحات دفترچه راهنمای  انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (D.Ph) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ اعلام شد و  داوطلبان می
توانند با مشاهده این تغییرات، نسبت به انتخاب رشته اینترنتی  اقدام کنند.

    

داوطلبانی  که براساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شدهاند، میتوانند براساس  شرایط وبه گزارش خبرنگار مهر،
ضوابط دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲)  آزمون دکتری سال ۹۶ نسبت به انتخاب و ثبت

کدرشته محلهای مورد نظر (حداکثر  ۵۰ کدرشته محل) را با توجه به رشته امتحانی منحصراً از طریق سایت اینترنتی 
سازمان سنجش اقدام کنند. 

  

داوطلبان تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 

  

دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون ورودی  دکتری (D.Ph) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ از روز چهارشنبه ۳۰
.قرار گرفته است  www.sanjesh.org فروردین ۹۶ بر روی  پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی

  

با توجه به اینکه پس از قرار دادن دفترچه راهنمای  انتخاب رشته بر روی سایت این سازمان، با توجه به اعلام دانشگاهها و
تأیید  دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشتههای جدیدی به ظرفیتهای  مندرج در دفترچه راهنما اضافه شده

و یا در برخی از کدرشته محلهای رشتههای  امتحانی اصلاحاتی انجام شده است، داوطلبان لازم است علاوه بر مطالعه 
دفترچه راهنما به اصلاحات مندرج در این اطلاعیه توجه کنند. 

  

اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب نمره علمی لازم به  منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و
پژوهشی و...) همراه  با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاههای مجری در هفته اول خرداد ماه ۹۶ از  طریق پایگاه اطلاعرسانی

.این سازمان منتشر خواهد شد

  

آندسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد کارنامه نتایج  اولیه، مجاز به انتخاب رشته در مجموعه مدرسی معارف اسلامی
(کدرشته امتحانی  ۲۱۸۰) شده و مایل به انتخاب کدرشته محلهای مربوط به گرایش مدرسی معارف  اسلامی هستند، باید

شرایط اعلام شده را طی کنند. 
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شرط ورود داوطلبان متقاضی در کدرشته امتحانی مذکور به  دانشگاه، علاوه بر کسب نمره علمی لازم، احراز شرایط و
ضوابط مندرج در  دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، نتیجه  مصاحبهای است که

توسط مدیریت جذب و ارزشیابی معاونت آموزشی و پژوهشی  استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها  انجام خواهد شد. 

  

ایندسته از داوطلبان چنانچه در ردیف معرفیشدگان دارای  حدنصاب برای انجام مراحل مصاحبه قرار گیرند، لازم است
حداکثر تا ۷ روز پس  از اعلام نتایج معرفیشدگان (هفته اول خرداد ماه)، برای طی مراحل پذیرش به  پایگاه اطلاعرسانی

 مراجعه و ضمن ثبتنام در این(www.asatid.org :به نشانی) معاونت آموزشی، پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی معاونت مذکور باشند. 

  

عدم ثبتنام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در  این رشته تلقی میشود. در گزینش نهایی وضعیت علمی
داوطلبانی که مبادرت به  تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی اینترنتی خود در موعد مقرر نکنند و یا  نتیجه مراحل

.مذکور از سوی معاونت فوقالذکر به صورت منفی به این سازمان  اعلام شود، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت

  

داوطلبان علاقهمند به انتخاب هر یک از کدرشتههای  امتحانی مربوط به دانشگاههای: اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به
وزارت  اطلاعات)، امام صادق (ع)، جامع امام حسین (ع) و علوم انتظامی امین که فقط  مجاز به انتخاب رشته در

دورههای غیر روزانه شدهاند، در صورت تمایل و دارا  بودن شرایط لازم مطابق توضیحات انتهای دفترچه میتوانند
کدرشته محلهای  مربوط به دورههای روزانه دانشگاههای ذیربط را نیز انتخاب کنند. 

  

داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته که علاقهمند به انتخاب  رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد
اسلامی هستند، باید  با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد و براساس اطلاعیههای مربوط که در سایت آن  دانشگاه اطلاعرسانی

خواهد شد، اقدام کنند. انتخاب رشته برای دانشگاه آزاد  اسلامی بطور مجزا و از طریق سایت دانشگاه مذکور انجام
.میپذیرد

  

:الف) اصلاحات کلی دفترچه راهنمای انتخاب رشته

  

در گروه فنی و مهندسی برای کدرشته محلهای زیر متعلق به  دانشگاه شهید بهشتی تهران، «صدور مدرک تحصیلی منحصراً
:«توسط دانشگاه شهید  بهشتی است و بخشی از پروژههای تحقیقاتی توسط پژوهشگاه نیرو حمایت مالی  میشود

  

مهندسی برق گرایش قدرت (محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) -۳۴۶۹
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مهندسی برق گرایش کنترل (محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) -۳۵۲۴

  

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات -۳۸۲۵

  

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات -۳۸۸۳

  

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی -۳۹۳۵

  

برای اطلاع از شرایط پذیرش دانشجو در رشته محل «۲۲۰۳-  مدیریت ایمنی و ترافیک» دانشگاه علوم انتظامی امین از
مجموعه امتحانی  «۲۱۶۶- مدیریت» به شرایط مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته  مراجعه شود. 

  

فایل بندهای ب،ج و د مربوط به اصلاحیه، حذفیات و کدرشته محلهای جدید دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری 
Phd 

سال ۱۳۹۶ در سایت سنجش منتشر شده است. 
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