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داوطلبانی که در کنکور دکتری شرکت کرده اند، بی صبرانه منتظر نتایج آزمون خود هستند. پس از اعالم نتایج آزمون 

دکتری، داوطلبانی که در این آزمون تراز قبولی را کسب کرده اند، مجاز به انتخاب رشته خواهند شد. انتخاب رشته در 

ایی است که افراد برای انجام آن بهتر است از یک مشاور کمک مقطع دکتری یکی از حساس ترین و مهم ترین کاره

، باید با تجربه و ماهر باشد تا بتواند تمامی موضوعات را بررسی کرده و به افراد شاوره انتخاب رشته دکتریم .بگیرند

 .کمک کند تا بهترین رشته را انتخاب نمایند

اگر شما هم جز افرادی هستید که به دنبال بهترین مشاوره انتخاب رشته دکتری می گردید، حتما در ادامه مقاله با ما همراه 

شید. ما در ادامه مقاله اهمیت داشتن مشاور، زمان انتخاب رشته دکتری و ... را به طور کامل و مفصل برای شما با

  .عزیزان بیان خواهیم کرد

 اطالعیه

دانشجویان شاغل در مقطع دکتری، مجاز به شرکت مجدد در آزمون نیستند و دانشجویان مردی که از تحصیل انصراف 

 .فرصت خواهند داشت که خود را معرفی نمایند داده اند نیز چهار ماه

  

 زمان انتخاب رشته دکتری

می باشد. هر ساله پس از تعیین زمان انتخاب رشته،  فروردین ماه 30تا  25از  ،1401زمان انتخاب رشته دکتری در سال 

کد رشته را  50باید حداکثر  پس از اعالم زمان انتخاب رشته، داوطلبان .زمانی را نیز برای تمدید در نظر خواهند گرفت

انتخاب نمایند. البته برای اینکه از شرایط و زمان انتخاب رشته آگاه باشید، نیاز است حتماً دفترچه را نیز مطالعه کرده 

منتشر خواهد شد. شما عزیزان باید پس از مطالعه دفترچه راهنما، با کمک  sanjesh.org باشید. دفترچه در وبسایت

 م نتایج انتخاب رشته دکتریکد رشته را بر اساس اولویت هایتان انتخاب کنید. پس از آن باید منتظر اعال 50فردی ماهر، 

 .بمانید

  

 . بر روی لینک کلیک کنید نتایج انتخاب رشته دکتری جهت اطالع از زمان و نحوه اعالم

  

  

 مشاوره انتخاب رشته دکتری

در مشاوره انتخاب رشته دکتری اطالعاتی مفید در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که می تواند در فرایند انتخاب رشته 

می توان به توضیح وضعیت مجاز و یا غیرمجاز بودن در هر یک از دانشگاه  فید باشد. از جمله این مواردآن ها بسیار م

های سراسری، آزاد و بورس خارج از کشور اشاره کرد. اگر مجاز شده باشید، نیاز است کلمه "می باشید" را بینید. به 

 .یدکد رشته را انتخاب نما 50عالوه هر داوطلب نیاز است حداکثر 

به آن اشاره خواهد شد، تهیه پیش نویس است که باید قبل از انتخاب  انتخاب رشته دکتری مورد مهم دیگری که در مشاوره

 .هیه پیش نویس اقدام کرده باشیدرشته برای ت
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 بررسی نحوه چینش کد رشته محل ها در مشاوره انتخاب رشته دکتری

یکی از موارد مهم در مشاوره انتخاب رشته دکتری که داوطلبان در مورد آن سوال می پرسند، نحوه چینش کد رشته ها 

شته ها داوطلبان نیاز است ابتدا از دفترچه کدهای مورد عالقه خود را استخراج کرده و سپس برای چینش کد ر .است

برای چینش آن به نسبت اولویت اقدام نمایند. برای چیدن باید طوری اقدام کنید که شانس دعوت شدن شما به مصاحبه 

م، کارنامه های قبل به همراه فرم های انتخاب بیشتر شود. برای بدست آوردن تجربیات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می کنی

 .رشته آن ها را مطالعه کرده و مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید

مورد از انتخاب های خود را به صورت  10برای اینکه انتخاب رشته شما به بهترین نحو انجام شود، توصیه می کنیم 

انتخاب می ماند که آن ها را  10ی واقع بینانه تر ثبت کنید. در نهایت انتخاب بعدی را کم 30خوش بینانه وارد کرده و 

 .باید دقیقاً مطابق با نمره و رتبه قبولی وارد کنید تا حتماً در یکی از آن ها پذیرفته شوید

وصیه معیار اصلی برای چینش کد رشته محل ها، عالقه است. البته که باید معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفت، اما ت

مشاوران به داوطلبان این است که در فرایند انتخاب رشته، حتماً عالقه در کنار سایر موارد در نظر گرفته شود. مورد 

مهم بعدی در نظر گرفتن احتمال دعوت به مصاحبه است که یعنی نحوه چینش کد رشته محل ها باید به گونه ای باشد که 

ن احتمال را افزایش دهید، یکی از راه ها بررسی کارنامه های سال های گذشته این احتمال افزایش یابد. برای این که ای

 .است که می تواند به شما کمک کند

  

 مشاوره انتخاب رشته دکتری و نکات مصاحبه حضوری

یکی از مراحل مهم برای قبولی در مقطع دکتری، به دست آوردن امتیاز الزم در مرحله مصاحبه است. در ابتدا قبل از 

 .ینکه به بررسی نکات مهم در مرحله مصاحبه بپردازیم یک سری موارد مهم تر را بررسی خواهیم کردا

برخی از داوطلبان در جلسه مشاوره انتخاب رشته دکتری و نکات مصاحبه می پرسند که بر چه اساسی افراد به مصاحبه 

باید به شما بگوییم که تمامی دانشگاه های دعوت می شوند و آیا محدودیت خاصی برای آن وجود دارد؟ در این خصوص 

مطرح کشور در مرحله مصاحبه از چند برابر ظرفیت دانشجویان دعوت به عمل می آورند و در نهایت برخی از آن ها 

را می پذیرند. حتی گاهی ممکن است برخی داوطلبان به مصاحبه تمامی دانشگاه ها دعوت شوند، اما در مصاحبه هیچ 

نشوند. یعنی دعوت شدن به مصاحبه لزوماً امتیاز مثبتی برای قبولی محسوب نمی شود؛ بلکه یک سری کدام پذیرفته 

مورد بعدی برگزاری مصاحبه دانشگاه آزاد و سراسری است  .عوامل دیگر در آن موثر هستند که باید در نظر گرفته شود

 .ورت جداگانه در مراکز مورد تایید انجام می شودکه به صورت کامالً جداگانه انجام شده و مراحل آن ها هر کدام به ص

حال با اطالع از این موارد به سراغ مهم ترین نکاتی که در جلسات مشاوره مصاحبه دکتری پرسیده می شود، می 

گاهی برخی داوطلبان در مورد این موضوع سوال می پرسند که در جلسات مشاوره مصاحبه دکتری، چه  .پردازیم

می شود. در این خصوص باید به شما بگوییم که در جلسات مصاحبه دکتری سواالت روتین و تکراری سواالتی پرسیده 

پرسیده نمی شود. به همین دلیل نمی توان به صورت دقیق نوع سواالت را معرفی کرد. با این وجود ما در ادامه قصد 

 .جلسات دکتری پرسیده شود داریم برخی سوال های مهم تر و روتین تر را بررسی کنیم که ممکن است در

 : معرفی خود و هدف از تحصیل در مقطع دکتری1سوال 

در ابتدای جلسه به احتمال زیادی ممکن است این سوال از شما پرسیده شود که انگیزه و هدف شما در ادامه تحصیل مقطع 

امه تحصیل در مقطع دکتری را دکتری چیست. در این مورد باید کامالً آماده باشید و قبل از آن هدف های خود از اد

 .مشخص نموده باشید

 : پرسش از پایان نامه کارشناسی ارشد داوطلب2سوال 



یک یا دو سوال و یا شاید هم بیشتر راجع به پایان نامه کارشناسی ارشد شما  به احتمال زیادی در جلسه مصاحبه دکتری

پرسیده می شود. در این مرحله شما باید روی موضوع و محور پژوهشی خود در مقطع ارشد اشراف کامل داشته و به 

 .سواالتی که پرسیده می شود، به درستی پاسخ دهید

 لب: پرسش از سوابق پژوهشی و علمی داوط3سوال 

یکی از موارد بسیار مهم نیز سوال مربوط به سوابق پژوهشی و علمی داوطلب است. در این زمینه از سوابق پژوهشی 

داوطلب مانند نوشتن کتاب و مقاله و یا شرکت در انواع کنفرانس ها پرسیده می شود و بهتر است که داوطلبان با دست 

شگاه های مطرح کشور این مورد بسیار مهم است. حتی اگر داوطلب پر این مرحله را پشت سر بگذارند. زیرا برای دان

 .رتبه خوبی را نیز کسب کرده باشد اما سوابق پژوهشی نداشته باشد، نمی تواند از این مرحله امتیاز خوبی را کسب نماید

 : پاسخ دادن به سواالت به زبان انگلیسی4سوال 

داشتن مدرک آیلتس بسیار مهم است. اگرچه اجباری نیست اما اگر این  حتماً شنیده اید که می گویند برای مقطع دکتری،

 .مدرک را داشته باشید کمک بسیاری به شما خواهد کرد تا بتوانید، به سواالت زبان انگلیسی پاسخ دهید

 : سوال از دروس تخصصی رشته تحصیلی5سوال 

رسیده شود. دراین مورد نیز بهتر است با طبیعی است که در جلسات مصاحبه از دروس تخصصی شما نیز سواالتی پ

 .تسلط به موارد پرسیده شده پاسخ دهید و در این مورد مشکلی نداشته باشید

 : زمینه پژوهشی مورد عالقه در مقطع دکتری6سوال 

همانطور که می دانید مقطع دکتری بیش از آنکه آموزش محور باشد، پژوهش محور است. یعنی شما باید طرح تحقیقاتی 

 .خود را از قبل در ذهن آماده کرده باشید و اگر سوالی در آن مورد پرسیده شد، پاسخ دهیم

  

  

 .وارد شوید ب رشته دکتریانتخا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  

 نکات مصاحبه مجازی  مشاوره انتخاب رشته دکتری و

در یکی دو سال اخیر شرایط برگزاری مصاحبه های دکتری تغییر کرده و برای برخی مراکز به صورت مجازی برگزار 

یط برگزاری مصاحبه های شده است. همین تغییرات منجر به ایجاد نگرانی در داوطلبان شده و این افراد در مورد شرا

 .مجازی سواالتی را می پرسند که در ادامه قصد داریم به این نکات بپردازیم

  در ابتدا قبل از شرکت در مصاحبه مجازی حتماً از سرعت اینترنت خود و دستگاهی که قصد دارید با آن در جلسه
 .دشرکت کنید، اطمینان حاصل نمایی

  نکته بعدی رعایت روز و ساعت مصاحبه است. به صورتی که دقیقاً در زمان اعالم شده حضور یابید و تاخیر نداشته
 .باشید

 ممکن است به صورت گروهی در یک جلسه مصاحبه حضور داشته باشید. 
 ه اعالم می کنددر حیِن برگزاری جلسه مصاحبه الکترونیکی، اجازه فعال کردن میکروفون و دوربین را رئیس جلس. 
 حتماً مدارک را در دسترس داشته باشید تا اگر موردی از شما خواسته شد، ارائه دهید. 
 ارائه تصویر به داوطلب الزامی است. 
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 تاثیر اولویت در انتخاب رشته دکتری

وییم که ابتدا یکی از سواالت رایج داوطلبان در انتخاب رشته دکتری بحث اولویت است. برای اولویت باید به شما بگ

تمامی انتخاب های شما بررسی شده و سپس حد نصاب شما در نظر گرفته خواهد شد. پس ترتیب انتخاب رشته اثری در 

شانس دعوت به مصاحبه نخواهد داشت. موضوع مهمی که باید در این مورد بدانید این است که در هنگام اعالم نتایج 

بندی دقت کرده و عالیق در اولویت .ره الزم را کسب کرده باشید قبول خواهید شدنهایی دکتری، در باالترین اولویتی که نم

 .خود را در نظر داشته باشید

  

 انتخاب رشته دکتری بر اساس رتبه

ین دلیل برخی سوال می پرسند در قسمت فوق اشاره شد که در انتخاب رشته دکتری، تراز در نظر گرفته خواهد شد. به هم

که آیا رتبه نیز مانند تراز مهم است یا خیر! در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که رتبه و تراز به یکدیگر مرتبط 

کنند که تعداد افرادی که دعوت به ها حد نصاب نمره تراز را به صورتی اعالم میبوده و به صورت معمول، دانشگاه

 .ند عددی منطقی باشد. پس در هنگام انتخاب رشته به رتبه هم توجه باید کردشومصاحبه می

  

 اهمیت مشاوره انتخاب رشته دکتری

اند و با تمامی مراحل آن آشنا هستند اما کنکور های متعدد در کنکور شرکت داشتههرچند داوطلبین آزمون دکتری در رشته

شود. پیش از هر کاری باید برای انتخاب رشته با مشاوره در این یدکتری از اهمیت باالیی برخوردار است، توصیه م

کند به واسطه فرد متخصص به شما کمک می 1401ای داشته باشید. به نوعی مشاوره انتخاب رشته دکتری  رابطه جلسه

 .تا نتایج بهتری بگیرید و زودتر به نتیجه دلخواه خود برسید

  

 روند انتخاب رشته دکتری

فترچه نیاز ، باید ابتدا دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. پس از دانلود و مطالعه دانتخاب رشته دکتری ه روندبرای مطالع

است، شرایط و نکات مربوط به انتخاب رشته را نیز مطالعه کرده و تاریخ تعیین شده انتخاب رشته خود را انجام دهید. 

موضوع مهم در روند انتخاب رشته دکتری، اطالع از مراحل مصاحبه و گزینش نهایی و تاریخ های مهم است که همگی 

 .این موارد در دفترچه منتشر خواهد شد

  

  

  

  نحوه انتخاب رشته دکتری

 در ابتدا نیاز است به آدرس .در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل و نحوه انتخاب رشته دکتری را بیشتر بررسی کنیم

sanjesh.org نتخاب نماییدمراجعه کرده و گزینه دکتری تخصصی را ا. 
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https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


  

 ("انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکترای تخصصی )نیمه متمرکز در مرحله بعدی با کلیک روی گزینه 

Ph.D  عات تعیین شد را وارد کنید" نیاز است اطال1401سال. 

  

  

  .را انتخاب کنید« تایید و ادامه_ گام بعدی » سپس، باید نکات و شرایط ذکر شده را مطالعه نموده و گزینه 

  

 

  

  .پس از آن، صفحه ای مقابلتان باز می شود که باید از طریق یکی از این دو روش، به صفحه انتخاب رشته وارد شوید

  

ی دانشگاه آزاد را دارند، نیاز است به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ انتخاب رشته دکتر  داوطلبانی که قصد

دفترچه  مراجعه کرده و ادامه مراحل را پیگیری نمایند. همچنین مطالعه azmoon.org التحصیلی این دانشگاه به نشانی

 .به این افراد توصیه می شود انتخاب رشته دانشگاه آزاد

  

  

  اطالعیه

اه آزاد برای شرکت در این آزمون باید به دفترچه مجزای این کنکور دسترسی داشته داوطلبین انتخاب رشته دکتری دانشگ

 .باشند

  

  

 دفترچه انتخاب رشته دکتری

 .در این قسمت همراه ما باشید تا برخی از مهم ترین قسمت های دفترچه انتخاب رشته دکتری را بررسی کنیم

 بخش اول

 روش پذیرش در مقطع دکتری .1

ذیرش در مقطع دکتری اطالعاتی ندارید، توصیه می کنیم این قسمت را مطالعه نمایید. در این بخش، اگر در مورد روش پ

میزان تأثیر آزمون کتبی و مرحله دوم )مصاحبه دکتری و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی( و نحوه پذیرش نهایی 

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/
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/
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/


درصد خواهد بود؛  50در قبولی نهایی بررسی خواهد شد. بر اساس اعالم سازمان سنجش، تاثیر هر یک از این مراحل 

 .که جزئیات آن طبق موارد زیر است

درصد  30در روش پذیرش آموزشی و پژوهشی، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوریپنجاه درصد بوده و تهیه طرح واره 

شی، درصد در نظر گرفته می شود. در روش پژوهش محور نیز، سوابق آموز 20و مصاحبه علمی و سنجش عملی نیز

درصد در نظر گرفته  20واره درصد و تهیه طرح 30درصد، مصاحبه علمی و سنجش عملی  30پژوهشی و فناوری 

 .خواهد شد

 شیوه های آموزشی در مقطع دکتری .2

شیوه های پذیرش نیز براساس توضیحات دفترچه، بدین صورت است که پژوهش محور بوده و یا آموزشی و پژوهش 

 .محور است

 دوره دکتری مقررات آموزشی .3
 سهمیه رزمندگان و ایثارگران .4
 سهمیه مربیان .5

درصد سهمیه آزاد می باشد. در این سهمیه آمده است که  10تصویب شده و مشتمل بر  1389سهمیه مربیان از سال 

 .درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده را دریافت کرده باشند 80دانشجویان باید حداقل 

 نحوه پذیرش اتباع خارجی .6
 جزئیاتی در خصوص کارنامه اعالم نتایج آزمون .7
 انتخاب اینترنتی محل تحصیل .8
 فرم اینترنتی انتخاب رشته .9

 (نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون دکتری )مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی .10

 های دارای پذیرش به همراه ظرفیت پذیرشبخش دوم: دانشگاه

های علوم انسانی، علوم پایه، فنی های مختلف گروهدانشگاه هایی که در رشته در بخش دوم شما می توانید برای مطالعه

مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان در مقطع دکتری در دروه های مختلف روزانه، شبانه، 

ذیرش هر رشته نیز در جدول پردیس، غیرانتفاعی و پیام نور به پذیرش دانشجو می پردازند، اقدام کنید. به عالوه ظرفیت پ

 .مشخص شده است

 بخش سوم: شرایط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

قبل از اینکه انتخاب های خود باید حتماً شرایط دانشگاه ها را نیز مطالعه کرده و از امکانات و تسهیالت آن ها اطالعات 

 .الزم را بدست آورید

  

  

توانید در بخش نظرات سوال یا نظر می 1401مشاوره انتخاب رشته دکتری  در صورت وجود هرگونه ابهام در خصوص

 .خود را مطرح کنید

  

  



 دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری

رده و حال که با تمامی موارد مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری آشنا شدید، بهتر است که آن را دانلود ک

و سال های گذشته را برای شما عزیزان  1401خودتان نیز مطالعه نمایید. ما در ادامه دفترچه راهنما انتخاب رشته سال 

  .ارائه خواهیم داد

  

 دانلود دفترچه 1401دفترچه انتخاب رشته دکتری 

 دانلود دفترچه 1400دفترچه انتخاب رشته دکتری 

 دانلود دفترچه 1399دفترچه انتخاب رشته دکتری 

  

  

 نکات مهم انتخاب رشته دکتری

ده اید، هنگام انتخاب رشته دکتری نیاز است، ابتدا اطالعاتی را که قبالً وارد کر نتایج اولیه آزمون دکتری پس از اعالم

تایید نمایید. این اطالعات شامل،معدل و نام موسسه فارغ التحصیلی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین 

اطالعات مربوط به میزان تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری سراسری خواهند بود. وظیفه مهم دانشجویان تایید کردن 

 .مشاهده شود، نیاز است به سامانه مراجعه شده و این موضوع اطالع رسانی شوداین اطالعات است و اگر مغایرتی نیز 

الزم  پس از پایان مهلت انتخاب رشته، سازمان سنجش بر اساس نمره و تراز داوطلبان نتایج را منتشر خواهد کرد. همچنین 

است حتماً طی زمان بندی اعالم شده، برای مصاحبه مراجعه کنید. در مرحله مصاحبه نیز باید هزینه های مورد نیاز را 

 .پرداخت کنید

که دانشجویان دارای رتبه تک رقمی بدون مصاحبه و یا با یک مصاحبه کوتاه می توانند  برخی داوطلبان تصور می کنند

در مقطع دکتری مشغول شوند. اما این صحیح نیست و این افراد نیز بدون داشتن امتیازی خاص باید در تمامی مراحل 

 .مصاحبه پذیرفته شوند

رای مصاحبه است. به طور مثال برای دانشجویانی که اقدام یکی از موارد مهم در مراحل انتخاب رشته، داشتن آمادگی ب

 .به تغییر رشته و گرایش کرده اند، در این مورد باید پاسخگو باشند

گاهی مشاهده می شود که دانشجویان در محل قبلی خود پذیرفته می شود که البته امری طبیعی است. اما نباید به صورت 

 .همان دانشگاه پذیرفته خواهید شدصد درصد اطمینان داشته باشید که در 

 .به نکات تکمیل ظرفیت و نکات آمده در دفترچه دقت داشته باشید

 

  

 مشاوره انتخاب رشته برای دکتری در ایران تحصیل

توانید مک کنند. میدر ایران تحصیل ما از مشاوران متخصص در این زمینه برخورداریم تا به شما در رسیدن به هدفتان ک

  .های درج شده در این صفحه با ما تماس بگیریدبا استفاده از شماره

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دفترچه-انتخاب-رشته-دکتری-1401-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دفترچه-انتخاب-رشته-دکتری-1400-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دفترچه-انتخاب-رشته-دکتری-99-1.pdf
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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/


  .های آزمون دکتری قادر است تا به هر کدام از داوطلبین کمک کنداین مجموعه با نیازسنجی و بررسی رشته

مه راه دانشجویان واجب است به نوعی در تصمیم گیری شما برای ادا 1401از سوی دیگر مشاوره انتخاب رشته دکتری 

  .زیرا نقش اساسی در سرنوشت این افراد دارد

های ترین سالای به آن ندارند قبول شده و مهمهایی که هیچگونه عالقهزیرا برخی افراد با انتخاب خودسرانه در رشته

 .رسانی به شما عزیزان هستند دهند به همین سبب همکاران ما برای کاهش این اشتباهات آماده خدمت عمرشان را هدر می

  

 سواالت متداول در زمان انتخاب رشته دکتری

  

 1401اخبار پیرامون مشاوره انتخاب رشته دکتری 

 گیرند و دیگری نیاز به داشتن مقاله نیستبنیان خود اجازه دفاع میدانشجویان مقطع دکتری با محصول دانش. 

ایی تصویب شده است تا دانشجویان در ی، فیروزآبادی بیان کرد: آیین نامهمعاون تحقیقات و نوآوری دانشگاه آزاد اسالم

این مقطع با محصول دانش بنیان خود قادر خواهند بود تا مجوز دفاع خود را دریافت کنند و به مقاله نیازی نیست. البته 

 .دانشجو تعلق داردمحصول دانش بنیان این دسته از دانشجویان در کمیته ویژه بررسی شده و این محصول به 

  تا کیه؟ 1401مهلت انتخاب رشته دکتری 

است که در  1401فرودین  28فروردین تا  25سراسری در روز پنجشنبه  1401موعد مقرر انتخاب رشته دکتری 

 .رسانیمصورت تمدید به اطالع داوطلبین گرامی می

 .به شرح زیر بودشهریور مواد امتحانی و ضرایب دروس اعالم شده بود که  10در تاریخ 

پژوهشي طبق -پژوهشي، سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري ناپیوسته آموزشي –در آزمون دکتري آموزشي 

 .معیارهای زیر بوده است

 ( درصد 50آزمون متمرکز) 
 ( درصد 20سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري) 
 ( درصد 30مصاحبه علمي و سنجش عملي) 

 :در دکتری پژوهش محور نیز معیارهای زیر در نظر گرفته شده بوده است

 ( درصد 30آزمون متمرکز) 
 ( درصد 20سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) 
 ( درصد 30مصاحبه علمی و بخش عملی) 
 ( درصد 20تهیه طرح واره) 

وآزمون دروس  1یلی با ضریب طبق این خبر مواد آزمون نیز بدین شرح بوده است که آزمون زبان و استعداد تحص

 .بوده است 4تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب 

 .در تاریخ هفتم اسفند ماه نیز خبرانتشار سواالت منتشر شده بود

  



 اطالعیه

 .سال خواهد بود 6مدت سنوات مجاز برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری حداکثر 

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم. همچنین قسمت های  مشاوره انتخاب رشته دکتری ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزئیات مربوط به

مختلف دفترچه به همراه نکات مهم مربوط به آن، شرایط چینش رشته ها و تاثیر اولویت ها نیز در نظر گرفته و بررسی 

عات بیشتری در خصوص مشاوره انتخاب رشته دکتری داشتید، شد. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطال

می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. همکاران ما در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما عزیزان 

  .می باشند

    

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

 


