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نتایج اولیه آزمون دکتری هفته آخر فروردین  92/ اعلام نتایج نهایی در شهریور 

  

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج اولیه آزمون دکتری (PHD) نیمه  
متمرکز سال 1392 در هفته آخر فروردین ماه خبر داد.

ˈحسین  توکلیˈ به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: کارنامه نتایج اولیه  داوطلبان آزمون
دکتری نیمه متمرکز سال 1392 در هفته آخر فروردین ماه بر روی  پایگاه اینترنتی سازمان

سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: تمام  داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری نیمه متمرکز می توانند پس از
مراجعه به  پایگاه اینترنتی سنجش به نشانی org.sanjesh.www با استفاده از شماره 

داوطلبی یا شماره پرونده و یا مشخصات شناسنامه ای شامل نام خانوادگی، نام،  شماره
شناسنامه و تاریخ تولد، پرینت کارنامه خود را مشاهده کرده و از آن  پرینت بگیرند.

توکلی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های  تحصیلی (دفترچه شماره 2)
آزمون دکتری نیز 24 ساعت قبل از انتشار نتایج  اولیه این آزمون بر روی سایت سازمان

سنجش قرار خواهد گرفت.

سخنگوی  سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که پس از انتشار نتایج اولیه، مجاز به انتخاب 
رشته شناخته می شوند لازم است با توجه به شرایط مندرج در دفترچه راهنما،  حداکثر 50

کدرشته محل را از میان کدرشته محل های تحصیلی رشته امتحانی  مربوطه انتخاب و آنها
را به ترتیب اولویت علاقه خود در فرم انتخاب رشته  اینترنتی درج کنند.

اطلاعیه راهنمای اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته آزمون دکتری در نشریه پیک سنجش روز
دوشنبه، 19 فروردین ماه 1392 منتشر می شود.

در  آزمون دوره دکتری (PHD) نیمه متمرکز سال 1392 تعداد 217 هزار و 827 داوطلب 
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ثبت نام کردند که 176 هزار و 185 نفر از آنها در جلسه امتحان حاضر شدند.

نتایج نهایی آزمون دکتری در شهریورماه اعلام خواهد شد.
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