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ایران کنفرانس

اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری ۱۴ دانشگاه بزرگ  
  

زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۶ در اطلاعیه ای جداگانه توسط دانشگاه های مختلف کشور درحال
اعلام است.

    

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج  نهایی آزمون دکتری سال ۹۶ دانشگاه ها روز شنبه ۴ شهریورماه از سوی سازمان  سنجش
آموزش کشور اعلام شد که پس از اعلام نتایج، دانشگاه ها در اطلاعیه های  جداگانه ای زمان ثبت نام را اعلام کردند.

  

ثبت نام مربوط به دوره دکتری دانشگاه ها از  امروز ۶ شهریورماه آغاز می شود و تا ۱۹ شهریورماه ادامه دارد که پذیرفته 
شدگان باید با مراجعه به سایت دانشگاه ها از زمان دقیق ثبت نام ها مطلع  شوند.

  

ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری دانشگاه  آزاد نیز طی روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه صورت می گیرد و عدم مراجعه
پذیرفته  شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبتنام تلقی می شود.

      

جدول زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری در دانشگاه های بزرگ

  تاریخ  دانشگاه  ردیف         
  ۱۲ تا ۱۳ شهریور  علامه  ۱    
  ۱۲ تا ۱۴ شهریور  تهران  ۲    
  ۸ شهریور  علم و صنعت  ۳    
  ۱۱ تا ۱۲ شهریور  صنعتی شریف  ۴    
  ۶ تا ۱۰ شهریور  یزد  ۵    
  ۸ تا ۱۱ شهریور  اصفهان  ۶    
  ۱۵ تا ۱۹ شهریور  شیراز  ۷    
  ۱۳ تا ۱۴ شهریور  صنعتی امیرکبیر  ۸    
  ۱۲ تا ۱۳ شهریور  شهید بهشتی  ۹    
  ۷ تا ۸ شهریور  کردستان  ۱۰    
  ۱۲ تا ۱۳ شهریور  شهید چمران اهواز  ۱۱    
  ۱۲ تا ۱۵ شهریور  لرستان  ۱۲    
  ۱۱ تا ۱۳ شهریور  مازندران  ۱۳    
  ۱۱ تا ۱۲ شهریور  آزاد  ۱۴    
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در آزمون دوره دکتری سال ۹۶ تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب ثبت نام کردند  که تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در
جلسه آزمون حاضر بودند و در نهایت ۱۹۹  هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.
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