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  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 )تکنیک تهرانپلی(

   1396آزمون دکتري سال  مجدد زمان مصاحبه
)23/03/1396(  

 ها در خصوص تداخل زمان مصاحبه دانشگاه صنعتی امیرکبیرهاي مکرر داوطلبان برخی از رشتهتماسبا توجه 

 دانشگاهتحصیالت تکمیلی  بعضی از داوطلبان در سامانهثبت نام ها، عدم شگاهبا سایر دان )تکنیک تهرانپلی(

تعدادي از مشکالت متعدد شخصی و خانوادگی  ،هاي مکررصنعتی امیرکبیر در مهلت مقرر علیرغم اطالع رسانی

 رسازمان سنجش آموزش کشو 1396سال  شیوه نامه اجرایی آزمون ورودي دوره دکتري بر اساسداوطلبان و 

را براي داوطلبان غایب و یا افرادي که زمان مصاحبه  بایستی زمان مصاحبه مجدديمبنی بر اینکه موسسات می

چهارشنبه ر روز ددانشگاه صنعتی امیرکبیر  بگیرند، آنها با سایر موسسات همپوشانی داشته است در نظر

تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی  در سامانهاز داوطلبانی که به هر دلیلی نتوانستند  31/03/1396مورخ 

به این دانشگاه مراجعه نمایند، جهت مصاحبه روزهاي اعالم شده  امیرکبیر ثبت نام نمایند و یا نتوانستند در

  .دآورمیمصاحبه آزمون دکتري بعمل مجدداً 

براي ثبت  http://pgrad.aut.ac.ir/3/applicant به آدرسدانشگاه  1396در این راستا، سامانه آزمون دکتري سال 

 28/03/1396یکشنبه مورخ روز  20ساعت لغایت  25/03/1396مورخ نام داوطلبان مذکور از تاریخ پنجشنبه 

الزم  .قطعی نمایندداده و یا ثبت نام خود را ثبت نام را انجام توانند با مراجعه به سامانه میو داوطلبان گردد فعال می

 . است داوطلبان گرامی به نکات مهم زیر توجه نمایند

  مطالعه نموده باشنددقیق را  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1داوطلبان باید اطالعیه شماره . 

  روزهاي اعالم شده ولیکن نتوانستند در  اندثبت نام قطعی نمودهداوطلبانی که قبالً در سامانه آزمون دکتري

 .نیازي به ثبت نام مجدد در سامانه ندارند به این دانشگاه مراجعه نمایندحبه جهت مصا

 آزمون سازمان سنجش آموزش کشور را ) 2(و ) 1(هاي شماره داوطلبان باید تمامی شرایط مندرج در دفترچه

  .احراز نموده باشند

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتری  در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



  ورود اطالعات در سامانه م و ثبت نامهلت ، بین ثبت نام، تشکیل پرونده و مصاحبهبا توجه به زمان کوتاه

در صورت عدم ورود اطالعات و قطعی  .به هیچ وجه تمدید نخواهد شدتحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 .آیدنمودن آن در سامانه، از داوطلب مصاحبه بعمل نمین

حتماً نسبت به ثبت قطعی  پایانکلیه داوطلبان باید پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطالعات در آن، در : مهم

-عدم ثبت قطعی اطالعات به منزله عدم تکمیل ثبت نام و عدم انجام مصاحبه می. اطالعات در سامانه اقدام نمایند

 .باشد

 در صورتیکه در هر مرحله از فرآیند پذیرش . باشدصحت اطالعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب می

وارد شده در سامانه با اطالعات اطالعات که و در دانشگاه مشخص گردد داوطلب و حتی پس از قبولی دانشج

 .گرددو پذیرش داوطلب لغو می مطابق با قوانین برخورد خواهد شد ،مغایرت داردواقعی 

  ارسال مدارك به دانشگاه توسط دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی   - 1

تاریخ شنبه پنجروز از الزم است  ،اندم نمودهثبت نا 1396در سامانه آزمون دکتري سال که  ،داوطلبان گرامی

خود را از طریق ) آموزشی و پژوهشی(و سوابق تحصیلی شخصی مدارك  03/1396/ 28 شنبهیکلغایت  25/03/1396

به آدرس خیابان حافظ روبروي  )تکنیک تهرانپلی(اه صنعتی امیر کبیر دانشگدانشکده مربوطه در پست پیشتاز به 

عدم ارسال مدارك در تاریخ اعالم شده به منزله ( ارسال نمایند 15875- 4413، صندوق پستی 424ره خیابان سمیه شما

شنبه مورخ در بازه زمانی توانند  میداوطلبان گرامی همچنین . )انصراف از شرکت در مصاحبه این دانشگاه می باشد

به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده بصورت دستی مدارك خود را  28/03/1396شنبه مورخ لغایت یک 27/03/1396

  .تحویل نمایند مربوطه

 برگزاري مصاحبه تخصصی  -2

جهت انجام خردادماه  31مورخ شنبه  چهار روزدر تخصصی باید مصاحبه کلیه دعوت شدگان به 

الزم است قبل از مراجعه دعوت شدگان گرامی به  .مراجعه نمایندهاي مربوطه  دانشکده مصاحبه به

 .دقیق مصاحبه اطالع حاصل نمایند و مکان کده مراجعه و از زمانشبوطه، به سایت داندانشکده مر

هاي بخش اطالعیهبه  مکررگردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی  به داوطلبان محترم توصیه میوکدا ًم **

ربوطه مراجعه هاي م دانشکدهسایت به  و ...) اطالعیه شماره یک و (سایت دانشگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی در 

  .نمایند

                                                             مدیریت تحصیالت تکمیلی                                                          

 )تکنیک تهرانپلی(ه صنعتی امیرکبیر دانشگا                                     

پی اچ دی تست؛ اولین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتری  در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست


