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توزیع کارت سومین آزمون دکتری از دوشنبه 14 اسفندآغاز میشود  
  

کارت ورود به جلسه سومین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری از روز دوشنبه 14 اسفندماه به صورت اینترنتی توزیع
میشود.

  

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی»  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
با اشاره به آغاز توزیع کارت ورود به  جلسه آزمون دکتری از روز دوشنبه 14 اسفند ماه از طریق سایت 

www.sanjesh.org، وارد با سنجش سازمان سایت به مراجعه  با ماه اسفند 17 شنبه پنج روز تا توانندمی داوطلبان :گفت
کردن اطلاعات کارت اعتباری یا شماره  پرونده و کد رهگیری نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

  

وی با بیان اینکه آزمون دکتری 92 با شرکت 217 هزار و 827 داوطلب روز جمعه  18 اسفند ماه در 9 گروه آموزشی و
286 کد رشته امتحانی برگزار میشود،  اظهارکرد: از این تعداد 89 هزار و 678 داوطلب یعنی 41.17 درصد زن و 128 

هزار و 149 داوطلب یعنی 58.83 درصد داوطلبان مرد هستند.

  

توکلی افزود: در گروه آزمایشی علوم انسانی 85 هزار و 327 داوطلب در 51 کد  رشته، گروه آموزشی علوم پایه 34
هزار و 252 داوطلب در 48 کد رشته، گروه  آموزشی فنی و مهندسی 42 هزار و 769 داوطلب در 73 کد رشته، گروه

آموزشی  کشاورزی و منابع طبیعی 21 هزار و 290 داوطلب در 53 کدرشته، گروه آموزشی  هنر 8302 داوطلب در شش
کدرشته، گروه آموزشی علوم پزشکی 3244 داوطلب در 18  کد رشته، گروه آموزشی دامپزشکی 1836 داوطلب در 21

کد رشته، گروه آموزشی  زبان 15 هزار و 309 داوطلب در 11 کد رشته، گروه آموزشی تربیت بدنی 5498  داوطلب در
پنج کد رشته ثبتنام کردهاند.

  

وی با بیان اینکه تعداد داوطلبان آزمون دکتری سال 92 نسبت به سال گذشته 39  هزار و 374 نفر بیشتر است، به ترتیب
برگزاری آزمون دکتری 92 اشاره کرد و  افزود: آزمون اختصاصی و استعداد تحصیلی در صبح روز جمعه 18 اسفند و

آزمون  زبان در بعد ازظهر روز جمعه در 37 شهرستان مختلف کشور و 114 حوزه امتحانی  برگزار میشود.
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