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ایران کنفرانس

آغاز توزیع کارت شرکت در آزمون دکتری از سهشنبه  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  93 در روز 16 اسفندماه از توزیع کارت
شرکت در آزمون از روز سه شنبه 13  اسفند خبر داد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اطلاعیه منتشر شده
از سوی سازمان سنجش از روز یکشنبه چهارم  اسفند در سایت سازمان سنجش به نشانی org.sanjesh.www و پیک سنجش
روز دوشنبه  پنجم اسفند ماه، گفت: کارت شرکت در آزمون 240 هزار و 361 داوطلب آزمون  دوره دکتری نیمه متمرکز

سال 93 به همراه برگ راهنمای مربوطه از روز سه شنبه  13 اسفندماه روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد.

  

وی افزود: داوطلبان باید از 13 اسفند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 15 اسفندماه  با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن
اطلاعات مورد نیاز ضمن مشاهده کارت  شرکت در آزمون و برگ راهنما از آن پرینت تهیه کنند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش درباره زمان برگزاری آزمون، اظهار کرد: این آزمون  منحصرا در صبح جمعه 16 اسفندماه 92
در 53 شهرستان، هشت گروه آموزشی و 267  کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

  

توکلی با بیان اینکه شهرستان محل برگزاری هر داوطلب و آدرس حوزه امتحانی وی  در ذیل کارت شرکت در جلسه
آزمون داوطلب درج شده است، تصریح کرد: فرایند  برگزاری آزمون رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 16 اسفندماه آغاز

خواهد شد و بر این  اساس درهای ورودی حوزههای امتحانی رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد.

  

وی تاکید کرد: داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در حوزههای امتحانی خود حاضر باشند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی  دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93
باید پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت  ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را به همراه داشته باشند.
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