
داوطلبان در سه مرحله می توانند نتایج خودشان را دریافت کنند. آن سه مرحله عبارت اند  

از نتایج اولیه آزمون یا همان کارنامه آزمون دکتری، دوم نتایج انتخاب رشته و سوم نتیجه  

اعتراض به نتایج آزمون دکترینهایی بعد از انجام مصاحبه می باشد. بعالوه امکان  در   

ن دکتری برای انها فراهم شده است. البته زمان ثبت  سامانه اعتراض به نتایج آزمو 

اعتراض به نتایج آزمون دکتری محدود بوده و در همان بازه تعیین شده باید اعتراضات 

 .ثبت گردد 

داوطلبانی که در آزمون دکتری ثبت نام کرده اند برای مشاهده نتایج اولیه که بر روی  

سایت سازمان سنجش و آموزش کشور   سایت گذاشته شده در زمان تعیین شده باید به

مراجعه کنند. داوطلبان می توانند با توجه به وضیعت و کارنامه و نمره قبولی خود انتخاب  

رشته کنند و بعد از مدتی لیست افرادی که به مصاحبه دعوت شده اند مشخص می گردد.  

گردد. در این   بعد از انجام مصاحبه و اتمام این عمل لیست قبول شدگان نهایی اعالم می

میان ممکن است افرادی وجود داشته باشند که نسبت به نتایج آزمون خود اعتراض داشته  

 .باشند و در صورت کلی نتیجه اعالم شده مورد قبولشان نبوده باشد

این دسته افراد خواستار اعتراض به نتایج اعالم شده می باشند و سازمان سنجش آموزش  

ن فراهم نموده است تا متقاضیان بتوانند درخواست خود را  کشوری این امکان را برایشا

برای بررسی مجدد نتایج ثبت کنند. مراحل ثبت اعتراض به چه شکلی می باشد؟ اعتراض  

به آزمون دکتری برای داوطلبان از طریق ثبت درخواست از طریق سایت سازمان  

 .سنجش کشوری میسر می شود 

سامانه اعتراض به نتایج آزمون دکتری   در 1401زمان اعتراض به آزمون دکتری 

مشخص شده و آن دسته از داوطلبان که به هر دلیلی خواستار بررسی و بازبینی مجدد می  

باشند، می توانند از طریق سایت سازمان سنجش کشور بدون مراجعه حضوری برای ثبت  

ی اعتراض  در این مقاله قصد داریم نحوه و زمان ها .درخواست اعتراض خود اقدام کنند 

 .به آزمون دکتری را بررسی کنیم 

 

مراحل ورود و ثبت در سامانه اعتراض به نتایج آزمون دکتری به  به منظور آشنایی با  

 .تماس حاصل فرمایید همراه معرفی بهترین منابع آزمون با مرکز مشاوره ایران تحصیل 

سر کشور و تماس از سرا 9099072952  (تماس از استان تهران) 9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

1401زمان اعتراض به نتایج آزمون دکتری   

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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هنوز مشخص نشده اما از آن جایی که   1401تاریخ اعتراض و ثبت درخواست برای سال 

زمان اعالم نتایج آزمون دکتری در دهه اول اردیبهشت ماه است، پیش بینی می شود  

فرآیند مذکور نیز در این بازه زمانی صورت گیرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا داوطلبان  

برای تسریع در بررسی و ثبت درخواست های خود   می توانند به صورت الکترونیکی 

نسبت به اعتراض به نتایج آزمون دکتری خود و یا نتایج ثبت شده در کارنامه شان تا  

تاریخ تعیین شده به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش و آموزش کشور  

رک و مشخصات  مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مدا sanjesh.orgبه آدرس  

 .الزمه ثبت کنند

 

 

 

سامانه خدمات  و یا   مراجعه به سیستم ارسال درخواستبا استفاده از یکی از دو روش 

می توانید اعتراض خود را ثبت کرد   الکترونیک سازمان سنجش . 

 

 

 

 اعتراض به نتایج اولیه آزمون دکتری

داوطلبان معترض باید برای ثبت  فرایند اعتراض به نتایج آزمون دکتری راهی است که 

درخواست خود طی کنند تا به نتایج آنها مجدد رسیدگی شود. امکان اعتراض برای  

داوطلبان در زمان اعالم نتایج اولیه و اعالم کارنامه و اعالم نتایج انتخاب رشته و زمان  

کن  معرفی به مصاحبه و همچنین در اخر در زمان اعالم نتایج قطعی و نهایی نیز مم 

خواهد بود. برای هر یک از مرحله های بازگو شده زمان تعیین شده و داوطلب باید نسبت  

 .به ثبت اعتراض خود در همان بازه اقدام کند

 

 

بر روی لینک قرمز   و مشاهده کارنامه اولیه آزمون دکتری جهت ثبت نام آزمون دکتری

 .کلیک نمایید 

 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
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اعتراض به کارنامه اولیه آزمون و در خواست بررسی مجدد نمره ثبت شده برای 

 داوطلب

داوطلبان که در آزمون دکتری ثبت نام کرده اند باید در زمان تعیین شده کارت ورود به  

  جلسه را از سایت دریافت کرده و در جلسه آزمون دکتری حاضر شوند و بعد از شرکت 

کردن در آزمون کتبی نتایج این آزمون در زمان تعیین شده بر روی سایت قرار میگیرد و  

اعالم می شود. ولی ممکن است برخی از داوطلبان نسبت به نتیجه اعالم شده رضایت  

 .نداشته و اعتراض داشته باشند

سازمان سنجش برای رفع این مشکل زمان مشخص را برای ثبت اعتراض توسط  

مشخص کرده است تا داوطلبان بتوانند در سایت سازمان سنجش کشوری  داوطلبان  

اعتراض خود را در خصوص نتیجه کارنامه شان ثبت کنند. الزم به ذکر است که این  

زمان تعیین شده فقط مختص کسانی که قبول شده اند و اعتراض دارند نیست و افرادی که  

ض خود را ثبت کنند. و کافیست روی  در این آزمون قبول نشده اند هم می توانند اعترا

 .گزینه تقاضای بررسی مجدد نمره کلیک کنید

 

 

 

و راهنمای قبولی در مصاحبه   جهت اطالع از زمان انتشار کارنامه اولیه آزمون دکتری

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  دکتری 

 

 

 

 اعتراض به کارنامه انتخاب رشته و نتیجه معرفی به مصاحبه 

داوطلبان باید دفترچه انتخاب رشته دکتری خود را به خوبی مطالعه کنند و سپس فرایند  

انتخاب رشته را طی کنند. افراد می توانند نتایج انتخاب رشته را از طریق اینترنت  

کرده و یا کد های انتخابی خود قبول  دریافت کنند و ممکن است این افراد در کد انتخاب 

نشده باشند و یا ممکن است در انتخاب اولویت بندی اشتباه کرده باشند. به همین دلیل  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


است تا نسبت به نتایج   سازمان سنجش کشوری فرصتی را برای این افراد در نظر گرفته 

د را در  انتخاب رشته خود اعتراض شان را ثبت کنند. داوطلبان می بایست اعتراض خو 

 .خصوص انتخاب رشته به صورت الکترونیکی ثبت کنند 

وارد سایت سازمان سنجش    1401کافیست به قسمت اعتراض به نتایج آزمون دکتری 

شوید و باید گزینه بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولیت بندی را انتخاب کنید.  

اعتراض به نتایج دکتری وارد  باید شماره داوطلبی و شماره پرونده را جهت درخواست 

نکته مهم قابل توجه این است که اعتراض به انتخاب رشته برای هر داوطلب فقط   کنید.  

یکبار امکان پذیر می باشد و بعد از ارسال درخواست اعتراض، نمیتوانید آن را اصالح و  

 .یا حذف کنید 

 

 

فراهم می شودبه آن برای داوطلبان   امکان اعتراض، همزمان با اعالم نتایج  . 

 

 

 

 اعتراض به نتایج کنکور دکتری

توضیحات کارنامه داوطلب برای آخرین مرحله که نشان دهنده قبولی و یا عدم قبولی  

گرفته اند در زمان مشخص اعالم می شود که این بخش     داوطلب که مورد مصاحبه قرار

نیز ممکن است داوطلبان  از آزمون دارای حساسیت بسیار باالیی می باشد. در این مرحله  

با نتیجه غیر منتظره از زمان مصاحبه خود مواجه شوند که انتظار نداشته اند. افراد می  

توانند در زمان تعیین شده نسبت به کارنامه نهایی انتشار شده خود نیز اعتراض کنند که  

از طریق سایت سازمان سنجش کشوری ممکن خواهد بود. فقط کافیست در قسمت ثبت  

خواست گزینه اعتراض به نتیجه معرفی به مصاحبه را انتخاب کنند. تمام این مراحل  در

را باید در زمان تعیین شده برای اعتراض انجام دهند و با استفاده از شماره داوطلبی و  

 .شماره پرونده هر فرد امکان پذیر می باشد

 

 

 



سایت  از طریق  0114نیمه متمرکز سال تحصیلی   ثبت اعتراض به نتایج آزمون دکتری

صورت می گیرد  سازمان سنجش آموزش کشور . 

 

 

 

 نتایج اعتراض به نتایج کنکور دکتری

بعد از اینکه داوطلب درخواست خود را در خصوص اعتراض به نتیجه آزمون ثبت کرد  

شماره نامه و کد رهگیری از طریق پیامک برای فرد ارسال می شود. داوطلبان بعد از  

و شماره نامه میتوانند جهت بررسی روند درخواست خود به پورتال  دریافت کد رهگیزی  

رهگیری الکترونیکی مکاتبات به ادرس، )رهگیری. سنجش . او ار اجی( مراجعه کرده  

و اخرین وضیعت درخواست خود را مشاهده کنند. قابل ذکر می باشد که اگر داوطلبان از  

شده اقدام به ثبت درخواست خود کنند   طریق دیگری و یا در تاریخ به غیر از زمان تعیین

 .رسیدگی نخواهد شد و در حالت کلی ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 

 

بر روی  و  زمان مصاحبه دکتری ثبت نام مصاحبه دکتری  جهت اطالع از نحوه برگزاری

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق سیستم پاسخگویی

درخواست اعتراض خود به سایت سازمان سنجش کشوری  داوطلبان باید برای ثبت  

 .مراجعه کنند. مراحل ثبت در خواست اعتراض به این ترتیب می باشد

برای ثبت درخواست اعتراض باید به سایت سازمان سنجش کشوری مراجعه کنید. از  

 .منوی سمت چپ نسبت به سیستم پاسخگویی این سازمان اقدام کنند

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

[caption id="attachment_101847" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]زمان اعتراض به نتایج آزمون دکتری

 

در صورتی که ثبت نام نکرده باشند باید در اول اقدام به ثبت نام کنند و اگر عضو نباشید  

 .باید بر روی گزینه عضویت در سامانه کلیک کنید

 



[caption id="attachment_101849" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اعتراض به کارنامه اولیه آزمون 

 

نکات مهم: بعد از عضویت امکان تغییر مشخصات فردی وجود نخواهد داشت. مالک  

پیگیری و پاسخگویی، مشخصاتی می باشد که در این مرحله ثبت شده است. بنابراین باید  

وارد کردن مشخصات و اطالعات بسیار دقت کنید.) پروفایل های تکراری و  در هنگام 

 (حاوی اطالعات غلط و یا مغایر با سایر سامانه ها غیر فعال می شوند 

 



[caption id="attachment_101850" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق سیستم پاسخگویی

 

 

 

در صورتی که داوطلب قبال در این قسمت عضو شده باشد می تواند با اطالعات کاربری  

 .خود وارد شوند 

 



[caption id="attachment_101852" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نتایج اعتراض به نتایج کنکور دکتری 

 

وارد کنید. با توجه به این که رمز  ادرس ایمیل و رمز خود را برای ارسال درخواست 

پروفایل افراد به پست الکترونیکی شان ارسال می شود در این صورت باید افراد پست  

الکترونیکی فعال و معتبر داشته باشند. الزم به ذکر است که افراد باید باید ایمیل  

ر ممکن  مخصوص به خود را داشته باشند و امکان استفاده از یک ایمیل برای چندین نف

 .نخواهد بود

 

 



[caption id="attachment_101855" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد

 

 

الزم به ذکر است که اطالعات ثبت شده از طرف داوطلبان از نظر سازمان سنجش  

که تالش می کند که  محرمانه و شخصی می باشد و سازمان انتظار دارد همان گونه 

اطالعات محرمانه باشند کاربران نیز در خصوص عدم افشای اطالعات خود به دیگران  

 .تالش کنند

بعد از این که به سیستم پاسخگویی سایت سنجش وارد شدید از منوی سمت راست بر  

 .روی گزینه درخواست جدید کلیک کنید

 

 



[caption id="attachment_101856" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اعتراض به نتایج اولیه آزمون دکتری 

 

 

مسئولیت عدم دسترسی و ورود به سیستم در صورت دادن اطالعات غلط و اشتباه به  

عهده خود فرد می باشد و سازمان سنجش کشوری در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی  

 .ندارد

 

مانه ثبت و نگه داری می شود. سپس در بخش  اطالعات و سابقه فعالیت افراد در این سا

را انتخاب کرده و بر روی گزینه جستجو کلیک    1401آزمون، دکتری در بخش سال، 

 .کنید

 

 



[caption id="attachment_101857" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اعتراض به نتایج کنکور دکتری

 

 

زینه اعتراض به نتیجه قبلی را انتخاب کنید. تا بتوانید  با ظاهر شدن این صفحه میتوانید گ

ثبت کنید  1401درخواست خود را در خصوص اعتراض به آزمون دکتری  . 

 

 



[caption id="attachment_101858" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]فرم اعتراض به نتایج معرفی به مصاحبه 

 

 

باید   1401خصوص اعتراض به نتایج آزمون دکتری برای ثبت درخواست خود در  

پرونده می باشد را وارد کنید  اطالعات خود که شامل شماره داوطلبی و شماره . 

 

 



[caption id="attachment_101859" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتری

 

 

 

ه پیشخوان خدمات الکترونیک اعتراض از طریق سامان  

از دیگر راه هایی که متقاضیان می توانند با سازمان سنجش برای اعالم اعتراض خود  

ارتباط برقرار   ب رشته و همچنین نتایج مصاحبه دکترینسبت به کارنامه اولیه و انتخا

در  می باشد که  سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک سازمان سنجش نمایند، استفاده از

 .ادامه به آن می پردازیم 

به   پیشخوان خدمات الکترونیک سازمان سنجش  سیستم به •

درخواست، اصالح و  “ مراجعه کرده و کلید darkhast.sanjesh.org نشانی

 .را بفشارید  ”بررسی

 

 



[caption id="attachment_101839" align="aligncenter" width="600"]

 
خدمات الکترونیک اعتراض از طریق سامانه پیشخوان   [/caption] 

 

 

 

تکمیل کرده و   شماره تلفن همراه و ایمیل خود  کادرهای مشخص شده را با •

را انتخاب نمایید “تایید و ادامه” گزینه . 

 

 



[caption id="attachment_101840" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک سازمان سنجش 

 

 

 

که به شماره درج شده ارسال می شود، در کادر خالی بنویسید و   کد اعتبارسنجی •

کلیک کنید “تایید و ادامه” بر روی عبارت . 

 

 



[caption id="attachment_101842" align="aligncenter" width="600"]

 
 azmoon.org[/caption] اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد از طریق سایت

 

 

اطالعات هویتی، نوع و سال آزمون به همراه متن درخواست  در این قسمت  •

را بفشارید “ذخیره و ثبت درخواست” را درج نموده و در نهایت دکمه خود  . 

 

 

 



[caption id="attachment_101844" align="aligncenter" width="600"]

 
اسالمیسایت سامانه معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد  [/caption] 

 

 

در یک بازه زمانی   نتایج آزمون دکتری به این ترتیب درخواست شما مبنی بر اعتراض به

و نتیجه آن مدتی بعد اعالم می گردد توسط مسئولین مورد بررسی قرار گرفته مشخص  . 

 

 



[caption id="attachment_101845" align="aligncenter" width="600"]

 
آزمون دکتری از طریق تماس تلفنیاعتراض به نتایج  [/caption] 

 

 

و آن را از طریق   مجددا وارد سیستم شده می بایست  نتیجه پاسخ درخواست برای

در نظر داشته باشید   مایید. البتهکه دریافت کرده اید، مشاهده ن  رمز عبوری  همان

 قرار مورد بررسی و پاسخ گویی  درخواست های ارسالی خارج از موعد مقرر، که

 .نخواهند گرفت

 

 

 

 

سازمان سنجش و پذیرش  یا از طریق سایت  متقاضیان اعتراض به نتایج آزمون دکتری 

سامانه ثبت درخواست الکترونیکی دانشگاه آزادو یا  ” azmoon.org“ دانشگاه آزاد  ” 

seda.iau.ac.ir ” می توانند اقدام نمایند. 



 

 

 

 

طریق سایت اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد از   azmoon.org 

اولین و بهترین روشی که متقاضیان آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، می توانند از طریق آن  

خواست از طریق سایت سامانه  اعتراض خود را به نتایج این آزمون ثبت کنند، ارسال در

 .می باشد azmoon.iau.ac.ir معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی 

در ادامه به صورت کامل مراحل ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد را  

 .به صورت اینترنتی از طریق این سامانه ارائه کنیم

به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد با آدرس   .1

 مراجعه کنید  ” azmoon.iau.ac.ir ” الکترونیکی 

بر روی گزینه از منوی سمت راست سایت .2  .کلیک نمایید  ” ارتباط با ما “ 

 .شوید  ” سامانه پرسش و پاسخ ” در صفحه جدید وارد  .3

پرسش و پاسخ  ”  در سامانه پرسش و پاسخ سه گزینه وجود دارد. گزینه اول  .4

است. برای   ” دریافت پاسخ ” و گزینه سوم ”  طرح پرسش ” گزینه دوم “ متداول

ت بر روی گزینه ” طرح پرسش ” کلیک  ثبت یک درخواست جدید، الزم اس

 .نمایید

 .اطالعاتی که از شما خواسته شده است را مطابق تصویر زیر وارد کنید .5

درج نمایید و سپس کد پرسش را   ” شرح پرسش “ درخواست خود را در قسمت .6

 .دریافت کنید

ساعت از درج پرسش و درخواست خود در سایت سازمان سنجش،   72پس از  .7

فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد می توانید، با کد پرسش حهت دریافت  پذیرش و امور 

 .اقدام کنید ” دریافت پاسخ ” درخواست خود از طریق گزینه

 

 

 

بر   و  نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد هزینه ثبت نام آزمون دکتری   جهت اطالع از

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-97/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 

 

 اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد از طریق سایت سدا

کان ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق آن  یکی از راه هایی که ام

به صورت اینترنتی وجود دارد، سامانه ثبت درخواست الکترونیکی دانشگاه آزاد به نشانی  

 .می باشد ” seda.iau.ac.ir ”اینترنتی  

راهنمای ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد به شرح زیر می  

 :باشد

 ”مرحله اول : به سامانه ثبت درخواست الکترونیکی دانشگاه آزاد به نشانی اینترنتی 

seda.iau.ac.ir ”  مراجعه کنید. 

مرحله دوم : در قسمت های مشخص اطالعات خود را شامل ” شناسه انتخاب رشته  

گذر واژه )همان کد ملی   ” دانشگاه آزاد )کد دسترسی انتخاب رشته دانشگاه آزاد( ” و 

اوطلبد وارد کرده و گزینه ” ورود ” را انتخاب کنید    را ” ( . 

مرحله سوم : وارد سامانه مذکور شده و سپس درخواست اعتراض خود را به طور کامل  

همراه با مستندات الزم شامل کارنامه و … درج نمایید. در این مرحله نیز نتایج پس از  

ریافت می باشداز زمان ثبت درخواست، قابل د ساعت 72تا  24 گذشت . 

 

 

 

بر   جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق ارسال فکس

ارسال فکس ، یکی دیگر از روش های اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد است. 

متقاضیان در این روش الزم است درخواست اعتراض خود را مکتوب کنند و در صورت  

نیاز تصویر مستندات الزم را نیز بر روی آن درج نمایند و سپس برای دانشگاه آزاد فکس  

و برای دانشگاه آزاد  49754132شماره ود را به  کنند. متقاضیان می توانند درخواست خ

 .اسالمی فکس کنند

 

 اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق تماس تلفنی 

تماس تلفنی از دیگر از روش های ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد  

ات بین  می باشد. متقاضیان در این روش می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساع

بعد از ظهر، با تلفن گویای   2صبح تا  8 تماس بگیرند و اعتراض خود را   4743-021

اعالم کنند. این روش نیز مناسب است و در صورت پاسخدهی کارشناس مربوطه سریع  

 .تر به نتیجه می رسد

 

 اعتراض به نتایج آزمون دکتری از طریق مراجعه حضوری

گاه آزاد اسالمی، روش آخر ثبت درخواست  مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانش

اعتراض به نتایج آزمون دکتری آزاد است که با توجه به اوج گیری بیماری کرونا اصال  

روش مناسبی نمی باشد، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در استان تهران، انتهای  

 .بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه واقع است

 

فی به مصاحبه آزمون دکتریاعتراض به نتیجه معر  

چنانچه پس از اعالم اسامی معرفی شدگان به مصاحبه به نتیجه اعتراض به نتایج آزمون  

در رشته محل های انتخابی یا عدم معرفی به   دکتری )عدم معرفی به  مصاحبه دکتری

مصاحبه در رشته محل های باالتر وارد شده در فرم انتخاب رشته( دارید، می توانید پس  

 .از عضویت و ورود به سیستم، فرم اعتراض به نتیجه معرفی به مصاحبه را تکمیل کنید 

وارد شوید سیستم پاسخگویی مراجعه نموده و به  به سایت سازمان سنجش  نجره  در پ .

را انتخاب نموده و سپس شماره   " اعتراض به نتیجه معرفی به مصاحبه  " درخواست جدید

 .پرونده و شماره داوطلبی خود را وارد کرده و اعتراض خود را ثبت نمایید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

برای مشاهده نتایج انتخاب   سازمان سنجش داوطلبان می توانند در زمان تعیین شده توسط

مراجعه نمایندرشته به سایت سنجش  . 

 

 فرم اعتراض به نتایج معرفی به مصاحبه 

پس از اتمام مهلت تکمیل فرم مذکور، درخواست های ثبت شده جهت بررسی به  

کارشناسان مربوطه ارجاع داده می شود تا پس از بررسی، نتیجه از طریق سیستم  

 .پاسخگویی به داوطلب اعالم شود

 

 اعتراض به نتیجه نهایی آزمون دکتری

پس از پردازش اطالعات نمره مصاحبه داوطلبان و انجام   خرین مرحله از آزمون دکتریآ

محاسبات توسط سازمان سنجش، نتایج نهایی این آزمون اعالم می شود. داوطلبانی که  

دارند می توانند در   نتیجه اعتراض ناراضی بوده و به این نتیجه قبولی آزمون دکتری  از

خود را ثبت نمایند اضاعتر زمان مقرر به روش زیر . 

 

 بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی آزمون دکتری

درخواست جدید همانند مراحل یک تا پنج مورد قبلی پیش رفته و سپس در   برای ثبت

را   " بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی  " صفحه باز شده عنوان

می بایست شماره پرونده و شماره داوطلبی   ثبت اعتراض  برایانتخاب نموده و در نهایت 

 .خود را وارد نمایید 

 

 تقاضای بررسی مجدد نمره آزمون دکتری

سیستم پاسخگویی شوید   مراجعه نموده و همانند مراحل باال وارد  سازمان سنجش  به سایت

دکتری را انتخاب نمایید  و در منو گزینه  توانید گزینهدر پنجره درخواست جدید می   .  

را انتخاب نموده و پس از وارد نمودن شماره پرونده و   " تقاضای بررسی مجدد نمره "

در صفحه بعد می بایست شماره داوطلبی   .شماره داوطلبی، درخواست خود را ثبت نمایید 

 .و شماره پرونده خود را ثبت نموده تا بتوانید درخواست اعتراض را وارد نمایید



 

 

د سواالت آزمون دکتری اعتراض به کلی  

سنجش  مراحل مراجعه به سایت سازمان sanjesh.org  سیستم پاسخگویی   و ورود به

عنوان   .سازمان سنجش را همانند راهنمای تصویری موارد قبل در باال طی نمایید

اعتراض به کلید سواالت آزمون " را انتخاب نمایید " . 

 

 آخرین اخبار مرتبط با نتایج آزمون دکتری

  7مرداد ماه تا  24روز   روال سال گذشته زمان اعتراض به نتیجه آزمون دکتری، از طبق

بود. بنابراین، احتمال دارد امسال نیز از اواخر مردادماه تا اوایل شهریور ماه   شهریور ماه

فعال شود اعتراض به نتیجه قبولی دکتری لینک . 

تا تاریخ  ۱۴۰۱زمان اعتراض به نتایج آزمون دکتری  ماه ادامه   یبهشتارد 3

حداکثر تا تاریخ  دارد. به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان   1401/02/03

مراجعه و درخواست خود را   darkhast.sanjesh.org سنجش آموزش کشور به آدرس

 .به همراه مستندات الزم ثبت نمایند 

 

 خالصه مطالب

را بررسی کردیم و قابل   1401دکتری در این مقاله نحوه و چگونگی اعتراض به آزمون 

ذکر است که حتما باید در بازه تعیین شده برای اعتراض داوطلبان اقدام به ثبت درخواست  

آزمون دکتری یکی از مهم ترین و سخت ترین مراحل تحصیل است   .اعتراض خود کنند

می   که متقاضی با شرکت در این آزمون خود را به چالش متفاوت میکشد. شما عزیزان

و دیگر فرایندش با    1401توانید برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص آزمون دکتری 

 .مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند

 

 

با    نحوه و زمان نتایج ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون دکتریجهت آگاهی از  

 .تماس حاصل فرمایید مرکز مشاوره ایران تحصیل

https://irantahsil.org/


 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 


