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ایران کنفرانس

سومین آزمون دکتری جمعه برگزار میشود/اعلام نتایج اولیه، دهه سوم  
فروردین92

  

سومین آزمون نیمهمتمرکز دکتری با رقابت 217 هزار و 827 در 9 گروه آموزشی و  286 کد رشته امتحانی در دو نوبت
صبح و بعدازظهر روز جمعه 18 اسفند ماه  برگزار میشود.

  

ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
،

با اشاره به مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تا ساعت 24 فردا  پنجشنبه از طریق سایت سازمان سنجش به
نشانی org.sanjesh.www، گفت: تا کنون  150 هزار و 321 داوطلب معادل 69 درصد نسبت به دریافت کارت آزمون

اقدام  کردهاند.

  

وی افزود: به داوطلبان توصیه میشود تا هر چه سریعتر نسبت به دریافت کارت  آزمون اقدام کنند تا در صورت مغایرت
در بندهای جنس و معلولیت بتوانند برای  اصلاح آن به باجههای حوزه رفع نقص مراجعه کنند.

آمار داوطلبان دکتری به تفکیک جنسیت  
  

وی با اشاره به برگزاری آزمون دکتری 92 با شرکت 217 هزار و 827 داوطلب روز  جمعه 18 اسفند ماه، گفت: 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.

امکان افزایش ظرفیت پذیرش  
  

خدایی در خصوص ظرفیت پذیرش این دوره از آزمون، اظهارکرد: ظرفیت پذیرش امسال  هنوز مشخص نیست، چرا که
دانشگاهها تا 20 اسفند ماه مهلت دارند تا  ظرفیتهای خود را اعلام کنند، البته پیشبینی میشود که ظرفیت پذیرش

امسال  افزایش خواهد داشت.

  

وی در خصوص روند اجرایی آزمون و تغییر ترتیب برگزاری آزمون دکتری، گفت: در  این دوره آزمون، آزمونهای
استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در نوبت صبح و  آزمون زبان در نوبت عصر برگزار میشود، این در حالیست که در

گذشته آزمون  زبان و استعداد تحصیلی در یک نوبت برگزار میشد.

نحوه نمرهدهی به سوالات  
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رییس سازمان سنجش با تاکید بر اینکه برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و به  منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و یا
تصادفی برای هر پاسخ اشتباه یک نمره  منفی منظور میشود، اظهارکرد: بنابراین به داوطلبان توصیه میشود اگر پاسخ 

صحیح سوالی را اصلا نمیدانند به آن سوال جواب ندهند، چرا که به سوالهای  بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق
نمیگیرد و اگر به سوالی بیش از یک  پاسخ داده شود همه پاسخها، اشتباه محسوب میشود و به آن سوال یک نمره منفی 

تعلق میگیرد.

  

خدایی با تاکید بر اینکه آزمون زبان نمره منفی ندارد، خاطرنشان کرد: چنانچه  داوطلبی پاسخ غلط به سوالات آزمون
زبان دهد، برای این سوالات نمره منفی  منظور نمیشود.

تاثیر برابر آزمون کتبی و مصاحبه دوره دکتری  
  

وی با اشاره به نحوه گزینش داوطلبان آزمون دکتری، اظهار کرد: امسال با  اعمال تغییر در میزان تاثیر مرحله مصاحبه و
آزمون دکتری، نمرات هریک از این  مراحل به میزان 50 درصد در پذیرش داوطلبان تاثیر خواهد داشت.

تقویم اعلام نتایج و انتخاب رشته آزمون دکتری  
  

وی با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری در دهه دوم فروردین ماه،  گفت: مجازین به انتخاب رشته از 20 تا 24
فروردین ماه 92 برای انجام انتخاب  رشته اینترنتی مهلت دارند.

  

رییس سازمان سنجش با بیان اینکه اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای  انجام مصاحبه در نیمه دوم اردیبهشت ماه
به دانشگاهها اعلام میشود، از  تدوین شیوهنامه مصاحبه برای دانشگاهها خبر داد و افزود: دراین شیوهنامه  محورهای اصلی

مشخص شده است که همزمان با اعلام اسامی معرفیشدگان به  دانشگاهها ارسال میشود.
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