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غیبت 11 درصدی داوطلبان در آزمون دکتری92  
  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه 41.17 درصد
داوطلبان ثبتنامی، زن و 58.83 درصد داوطلبان،  مرد بودهاند، اظهارکرد: از این تعداد 85 هزار و 327 داوطلب در

گروه علوم  انسانی، 34 هزار و 252 نفر در گروه علوم پایه، 42 هزار و 769 نفر در گروه  فنی و مهندسی، 21 هزار و 290
نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 8302 نفر  در گروه هنر، 3344 نفر در گروه علوم پزشکی، 1836 نفر در گروه

دامپزشکی، 15  هزار و 309 نفر در گروه زبان و 5498 داوطلب در گروه تربیتبدنی ثبتنام  کردند.

  

وی با بیان اینکه 198 هزار و 139 داوطلب از میان داوطلبان ثبتنامی نسبت به  دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون
خود اقدام کردند، تصریح کرد: 90.96 درصد  داوطلبان نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کردهاند، که

از این  تعداد 176 هزار و 185 نفر در جلسه آزمون حاضر و 21 هزار و 954 نفر در آزمون  غایب بودهاند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: به عبارت دیگر 88.92 درصد داوطلبانی که  کارت شرکت در آزمون را دریافت
کرده بودند، در جلسه آزمون حاضر و 11.08 درصد  از داوطلبان در آزمون غایب بودهاند.

  

توکلی با بیان اینکه 41.85 درصد داوطلبان شرکتکننده در آزمون، زن و 58.15  درصد داوطلبان حاضر در آزمون مرد
بودهاند، تصریح کرد: از داوطلبان  شرکتکننده در آزمون، 68 هزار و 239 نفر در گروه علوم انسانی، 28 هزار و  716

نفر علوم پایه، 33 هزار و 245 داوطلب گروه فنی و مهندسی، 18 هزار و 135  نفر، کشاورزی و منابع طبیعی، 6712 نفر
هنر، 2201 نفر علوم پزشکی، 1480 نفر  دامپزشکی، 12 هزار و 896 نفر زبان و 4561 داوطلب در گروه تربیت بدنی 

بودهاند.
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