
 باسمه تعالی

 1395) سال Ph.Dهاي جدید آزمون دکتري (محل اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص معرفی شدگان کدرشته

شته محل  شگاه   با توجه به اعالم ر سوي دان سات آموزش عالی پذیرنده   هاي جدید از  س شته محل  ،ها و مؤ شرح    هاي مربوطکدر به 

شته       ذیل سازمان در فرم انتخاب ر سوي این  شته امتحانی اعمال و داوطلبان از  ضافه  اولویتبه  مربوط به هر ر هاي انتخابی آنان ا

ــته محلها      نتیجه   که  خواهد گردید   ــعیت علمی آنان در این رشـ ــده این داوطلبان  در کارنامه    و وضـ ــخص شـ  داوطلبان و به  مشـ

سال پیام کوتاه انجام      اطالع صورت ار سانی الزم ب صاب نمره     . لذا آنشد خواهد ر سته از داوطلبانی که با توجه به دارا بودن حدن د

صیل ذیل  هاي دارند در کدمحلتمایل علمی الزم،  شته          تح شته و یا ر صی ر ص صاحبه و ارزیابی تخ سبت به انجام مراحل م   هاين

به   95/---/--- ------------------از روز  مربوطبمنظور اطالع از انجام مراحل ر این خصوص  دالزم است  ذیربط اقدام نمایند، 

هاي مندرج در جداول  الزم بذکر است کدرشته محل   ع رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند.    پایگاه اطال

شته  سازمان به داوطلبان     شد و لذا   هاي امتحانی ذیربط اعمال خواهدزیر براي کلیه داوطلبان ر سوي این  سال پیامک از   ع،ذینفار

 باشد.الزاماً به معنی معرفی داوطلب براي مصاحبه نمی
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 محل تحصیل
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 المللمدیر کل محترم دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین

 با سالم    
ست مقرر فرمایند اطالعیه فوق    احتراماً،    شمند ا سنجش روز        سریعاً  خواه شریه پیک  سازمان قرار گرفته و در ن سایت  ---مورخ  -------بر روي 
ها به اطالع داوطلبان  ها و خبرگزاريدرج گردد. ضــمناً مقرر فرمایند مراتب خبر از طریق صــدا و ســیماي جمهوري اســالمی ایران، روزنامه نیز  3/1395/

 رسانده شود.ذینفع 
 محمودرضا رحیمیان 

 امور آزمونهاعــاون ـم 
 

 رونوشت:
 .ریاست محترم سازمان براي استحضار -
 معاون محترم فنی و آماري براي استحضار. -


