
اولیه آزمون دکتری فروردین نتایج  24شود. روز چهارشنبه در مراحل متعددی اعالم می 1401نتایج انتخاب رشته دکتری 

در دهه سوم  1401تراز داوطلبان خواهد بود. نتایج دعوت به مصاحبه دکتری   شود که متشکل از رتبه و نمرهمنتشر می

در ابتدای شهریور یا اواخر مردادماه  1401اردیبهشت ماه اعالم خواهد شد و درنهایت آخرین مرحله اعالم نتایج دکترا 

 .شودمنتشر می

الم کنند. بعد از اینکه نتایج اولیه اعبان برای قبولی در دوره دکتری عالوه بر آزمون کتبی در مصاحبه شرکت میکلیه داوطل

شد، کلیه داوطلبان باید نسبت به انتخاب رشته باید اقدام کنند. سپس نتایج انتخاب رشته یا دعوت به مصاحبه اعالم خواهد شد 

اند، مطلع خواهند شد. بعد از اینکه احبه هر دانشگاهی که در آن پذیرفته شدهو کلیه داوطلبان از قبولی و شرکت در مص

 .مصاحبه به پایان رسید، نتایج نهایی اعالم خواهد شد

آزمون دکتری سراسری با آزمون دکتری دانشگاه آزاد چند سالی است ادغام شده است اما پس از کنکور مسیر کلیه 

به نوعی انتخاب رشته هر کدام از داوطلبین با هم تفاوت دارد ما در ادامه به  دانشجوها به صورت کامل جدا خواهد شد

 .پردازیممی 1401صورت کامل و جامع به بررسی نتایج انتخاب رشته دکتری 

  

  

 .وارد شوید انتخاب رشته دکتریبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

  

  

 زمان اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری
زمان اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری بعد از به پایان رسیدن مهلت انتخاب رشته در سایت سنجش اعالم می شود. از آنجایی 

ر اردیبهشت ماه شروع می شود ، ممکن است نتایج انتخاب رشته دکتری در خرداد ماه اعالم که عموماً انتخاب رشته د

 .گردد

برای اطالع از زمان دقیق اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری و همچنین اطالع از زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون 

 .دکتری می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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/
https://irantahsil.org/%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/


 

  

  

  

 مشاهده نتایج انتخاب رشته دکترینحوه 
پس از اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری ، داوطلبان می توانند با مراجعه به وبسایت سازمان سنجش برای مشاهده نتایج اقدام 

 .کنند

فراموش نکنید نتایج اولیه تنها یک مرحله از قبولی محسوب می شود و برای کسب قبولی نهایی الزم است منتظر اعالم 

 .تایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری نیز بمانیدن

پس از مشاهده نتایج اولیه زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری نیز اعالم می شود. برای مشاهده نتایج انتخاب رشته 

 .ابتدا به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید دکتری الزم است 

  

  



 

انتخاب کرده و گزینه کارنامه انتخاب رشته کنندگان دکتری را کلیک می در منوی سمت راست ، گزینه دکتری تخصصی را 

 .کنید

  

  

 



  

  

برای مشاهده نتایج آزمون دکتری ، دو روش وجود دارد که در روش اول الزم است ، شماره پرونده و شماره شناسنامه را 

 .را وارد کنیدوارد کنید در روش دوم نیز می توانید با شماره پرونده و شماره شناسنامه 

  

  

  مرحله بعد از اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری
داوطلبان پس از مشاهده نتایج انتخاب رشته دکتری الزم است از این موضوع مطلع شوند که آیا حد نصاب دانشگاه خود را 

حبه آماده شوند. مصاحبه به دست آورده اند یا خیر. اگر داوطلبان این حد نصاب را کسب کرده باشند، الزم است برای مصا

 .دانشگاه سراسری و آزاد با هم متفاوت است

اگر داوطلبی حتی در یکی از انتخاب هایش، حد نصاب را کسب کرده باشد، می تواند در تاریخ مشخص شده برای مصاحبه 

 .مراجعه نماید

  

  

 مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری سراسری
و مشخص شدن زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری داوطلبان الزم است  پس از اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری

 .مدارک مورد نیاز برای شرکت در جلسه مصاحبه را آماده نمایند

 .در این قسمت قصد داریم مدارکی را که داوطلبان نیاز دارند بررسی کنیم

یاز برای حضور در جلسه مصاحبه است که مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و کارت ملی ، از جمله مدارک مورد ن

 .آوردن آن ها الزامی است

مدارک تحصیلی از جمله مدرک و یا گواهی کارشناسی ارشد نیز الزم است همراه داوطلبان باشد. افرادی که هنوز مدرک 

 .خود را دریافت نکرده اند ، الزم است گواهی ریزنمرات را همراه خود داشته باشند

 .تحصیلی ، تمامی مدارکی که نشان دهنده رزومه علمی و پژوهشی داوطلبان است نیز باید آورده شودعالوه بر مدارک 

 .مدارک زبان ، گواهی های ثبت اختراع و تدریس را نیز اگر دارید ، فراموش نکنید

  

  

 .کلیک کنید ثبت نام دکتری غیرانتفاعی برای اطالع از نحوه

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/


  

  

 سواالت تخصصی مصاحبه دکتری 

تخاب رشته دکتری ، زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری نیز توسط مراکز مختلفی پس از مشاهده نتایج ان

 .دانشگاهی اعالم می شود

در جلسه مصاحبه یک سری سواالت شفاهی و کتبی پرسیده می شود. در برخی دانشگاه ها تنها به برگزاری آزمون شفاهی 

   .گرفته می شودبسنده می شود ولی در برخی دانشگاه ها آزمون کتبی نیز 

نکاتی که در رابطه با آزمون کتبی دانشگاه ها الزم است بدانید این است که ممکن است منبعی برای سؤاالت اعالم نشود. در 

 .برخی مواقع برگزاری آزمون کتبی با هماهنگی قبلی است و در برخی مواقع نیز ممکن است زمان خاصی اعالم نشود

آزمون کتبی و برخی به برگزاری آزمون شفاهی بسنده می کنند. در ادامه می توانید اطالعات برخی دانشگاه ها به برگزاری 

 .بیشتری از مصاحبه شفاهی دانشگاه ها بدست آورید

  

  

 در مصاحبه شفاهی چه سواالتی پرسیده می شود؟

 .ی برگزار می شوددر خصوص مصاحبه شفاهی دانشگاه ها الزم است بدانید که این مصاحبه توسط اساتید دانشگاه

اگر در مورد سؤاالتی که در مصاحبه شفاهی پرسیده می شود کنجکاو هستید الزم است بدانید در این مصاحبه اساتید بیشتر 

 .به طرح سوال در رابطه با حوزه تجربیات خود می پردازند

 .هستنددروس تدریس شده ، مقاالت ترجمه شده و کتب نوشته شده منابع اصلی طرح سوال اساتید 

  

  



 

  

  

  

 سنجش زبان انگلیسی در مصاحبه دکتری

زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری سنجش زبان انگلیسی نیز یکی از مواردی است که در جلسه  پس از اعالم 

 .مصاحبه سنجیده می شود

زبان انگلیسی خوب کار اگر سطح زبان انگلیسی شما خیلی خوب نیست می توانید در مدت زمانی که فرصت دارید روی 

 .کنید

 .روخوانی از روی یک متن تخصصی انگلیسی اولین موضوعی است که ممکن است از شما پرسیده شود

در مرحله بعدی احتماالً باید توانایی ترجمه متن خواسته شده را نیز داشته باشید. برای ترجمه نیاز به دانستن تک تک لغات 

 .در ترجمه کافی نیست. در این مصاحبه آزمون لغت نیز از داوطلبان گرفته می شودنیست بلکه رساندن مفهوم کلی متن 

  

  

 بررسی زمینه پژوهشی داوطلب در مصاحبه دکتری

یکی از اصلی ترین بخش های مصاحبه دکتری ، بررسی زمینه پژوهشی داوطلبان است. در بررسی زمینه پژوهشی 

  .ژوهشی برای آینده و حتی تز دکتری سوال می شودداوطلبان در رابطه با عالیق ، برنامه های پ



طبیعی است که هر چه فعالیت های پژوهشی داوطلبان بیشتر باشد امتیاز بیشتری نیز دریافت می کند. البته نکته ای که وجود 

احتماالً بهتر دارد این است که اگر زمینه مورد عالقه داوطلب با زمینه مورد عالقه پژوهشی اساتید همخوانی داشته باشید 

 .است

  

 

  

  

  

 سؤال درخصوص زمینه پژوهشی داوطلب در مصاحبه دکتری

نامه اند و نیز پایانها از دانشجویان درباره مقاالت و کارهای پژوهشی که پیش از این انجام دادهدر برخی مصاحبه

  .شودکارشناسی ارشد داوطلب پرسیده می

رفته تا روش تحقیق مطرح شود. حتی ممکن است پژوهش داوطلب به چالش کشیده این سؤاالت ممکن است از بیان مسأله گ

 .شده و موضوع و نتایج را زیر سؤال ببرند

  

  

 .کلیک کنید زمان مصاحبه دکتری برای اطالع از

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/


  

  

 توصیه های نهایی برای موفقیت در مصاحبه دکتری

 .نتیجه نهایی پذیرش یا عدم پذیرش شما در مقطع دکتری دارد نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تأثیر زیادی روی

 .به دلیل اهمیت این موضوع در این قسمت قصد داریم نکاتی را که الزم است در جلسه مصاحبه بدانید را بررسی کنیم

 پس از مشخص شدن زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری الزم است حتما در روز و ساعت مشخص شده در جلسه

 .حضور پیدا کنید. زیرا نظم یکی از فاکتورهای مهم برای پذیرش یا عدم پذیرش شماست که در نظر گرفته می شود

  

  

 .اطالعاتی ندارید کلیک کنید شهریه دکتری غیرانتفاعی اگر از

  

  

می توانید بر روی مباحث اصلی دروس تخصصی خود مروری داشته باشید که در صورت پرسیده شدن سواالت مرتبط ، 

 .حضور ذهن خود را نشان دهید

 . شده در نشریات علمی را فراموش نکنید برای نشان دادن آمادگی علمی خودتان ، مطالعه مقاالت اخیر چاپ

  

  

 .کلیک کنید مندرجان دفترچه دکتری برای کسب اطالعات بیشتر از

  

  

 .دست یابی به نمره خوبی کمک کند داشتن توصیه نامه استیکی از گزینه های مهمی که می تواند به شما در 

این توصیه نامه را باید از طریق اساتید دوره کارشناسی ارشد خود تهیه کنید که در این مورد توصیه می کنیم حتماً 

 .باکارشناسانی خبره مشورت کنید

  .کنید و نام اساتید را مشاهده نمایید قبل از حاضر شدن در جلسه مصاحبه می توانید به وبسایت دانشگاه ها مراجعه

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


در کنار نام ، اطالعاتی نیز از زمینه های کاری و رزومه های اساتید درج شده است که می تواند به شما کمک کند ، بهتر با 

 .اساتید ارتباط برقرار کنید

ند ، برقرار کردن با فرد مصاحبه کنارتباط   فراموش نکنید که جلسه مصاحبه دکتری نیز مانند تمامی جلسات مصاحبه دیگر

 .بسیار کمک کننده است

  

  

 .کلیک کنید نتایج آزمون دکتری برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه اعالم

  

  

 تکمیل ظرفیت دکتری

 .یکی از مراحل مهم پس از انتخاب رشته دکتری و اعالم نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تکمیل ظرفیت است

با اجرای طرح تکمیل ظرفیت دانشجویانی که به هر دلیلی فرصت قبولی در دانشگاه های مطرح را از دست داده اند می 

 .امتحان کنندتوانند دوباره شانس خود را 

البته فراموش نکنید که افراد غیر مجاز و یا افرادی که نمره و تراز کافی را کسب نکرده اند ، نمی توانند در تکمیل ظرفیت 

 .شرکت کنند. پس از قبولی در تکمیل ظرفیت نیز نتیجه قبلی شما کنسل می شود

 .کنیدبرای شرکت در دوره های تکمیل ظرفیت باید کارت را نیز خریداری 

البته در یکی دو سال اخیر طرح تکمیل ظرفیت مانند سال های گذشته برگزار نشده است . طبق آخرین اخبار موجود نیز این 

 .طرح تنها بنابر درخواست دانشگاه برگزار می شود و به صورت همه گیر برای همه دانشگاه ها وجود ندارد

  

  

 کلیک کنید تکمیل ظرفیت دکتری برای کسب اطالعات بیشتر از

  

  

 اعتراض به نتیجه آزمون دکتری

 .ب رشته دکتری و مشاهده نتایج آزمون دکتری می توانید نسبت به نتیجه اعتراض کنیدپس از انتخا

https://irantahsil.org/%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/
https://irantahsil.org/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/


اگر نتیجه انتخاب رشته دکتری نسبت به تصورات خودتان کامال متفاوت باشد می توانید اعتراض کنید. اعتراض به صورت 

  .اینترنتی است و از طریق وبسایت سازمان سنجش ثبت و رسیدگی می شود

نکنید که برای اعتراض نیازی به مراجعه حضوری نیست. البته اگر قصد اعتراض دارید حتماً زمان اعالم شده  پس فراموش

 .توسط سازمان سنجش را در نظر داشته باشید

زیرا برای این کار باید حتما در تاریخ های اعالم شده ، اقدام کنید. حتی اگر در آزمون دکتری دانشگاه آزاد نیز شرکت کرده 

 .مراجعه کنید azmoon.iau.ac.ir باشید امکان اعتراض وجود دارد که باید برای این کار به

در هر دانشگاه برای ثبت اعتراض باید قسمتی را که به آن اعتراض دارید ، مشخص نمایید. به طور مثال، برخی داوطلبان 

الزم است گزینه تقاضای بررسی نمره را مشخص تنها به نمره ثبت شده در کارنامه اعتراض دارند که برای این موضوع 

 .نمایید

اما برعکس اگر اعتراض شما نسبت به نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری است باید گزینه اعتراض به نتیجه معرفی به 

 .مصاحبه را انتخاب کنید

  

  

 .کلیک کنیدرشته های دکتری غیر انتفاعی  برای آشنایی با

  

  

 خالصه مطلب

اقدام می  ثبت نام آزمون دکتریاعالم نتایج انتخاب رشته دکتری موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. افرادی که برای 

 .کنند اگر مجاز شده باشند الزم است منتظر زمان بندی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری نیز بمانند

پس از مشاهده نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری و یا مشاهده نتایج آزمون دکتری نیز اعتراضی داشتید می توانید  اگر  

 .اعتراض خود را ثبت نمایید که این موارد نیز بررسی گردید

مون دکتری اگر پس از مطالعه این مطلب در رابطه با مشاهده نتایج آزمون دکتری و یا زمان بندی دعوت به مصاحبه آز

 .سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت راهنمایی تماس بگیرید

  

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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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