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انتشار نتایج اولیه کنکور دکتری تا پایان فروردین

رئیس  سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج اولیه کنکور نیمه متمرکز دکتری  سال 93 تا پایان فروردین ماه خبر  
داد و گفت: کارنامه داوطلبان به همراه  نتایج اولیه آزمون منتشر خواهد شد و همزمان ظرفیت دانشگاههای کشور برای 

    پذیرش دانشجویان دکتری نیز اعلام خواهد شد.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور دکتری صبح روز  جمعه 16 اسفندماه 92 با شرکت 240 هزار و
367 داوطلب برگزار و کلید اولیه  آزمون هم در 22 اسفندماه 92 منتشر شد.

  

وی افزود: ظرفیت سال گذشته دانشگاه ها برای پذیرش دکتری بیش از 10 هزار  نفر بود که ظرفیت امسال هم پس از
نهایی شدن از سوی دانشگاه ها همزمان با  انتشار نتایج اولیه اعلام خواهد شد.

  

خدایی اضافه کرد: کلید نهایی آزمون هم همزمان با انتشار کارنامه منتشر می شود.

  

به گزارش مهر، کنکور دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 برای پذیرش دانشجو در 8  گروه آموزشی و 267 کد رشته
امتحانی با تعداد 240 هزار و 361 داوطلب که از  این تعداد 102 هزار و 234 نفر زن و 138 هزار و 127 نفر مرد هستند،

در صبح  جمعه 16 اسفند سال جاری، در 53 شهرستان مختلف کشور برگزار شد.

  

در این آزمون از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده، تعداد 105 هزار و 88 نفر  در گروه علوم انسانی، 35 هزار و 149 نفر در
گروه علوم پایه، 46 هزار و 110  نفر در گروه فنی و مهندسی، 22 هزار و 60 نفر در گروه کشاورزی و منابع  طبیعی، 9

هزار و 785 نفر در گروه هنر، تعداد 3 هزار و 487 نفر در گروه علوم  پزشکی، 2 هزار و 92 نفر در گروه دامپزشکی، 16
هزار و 590 نفر در گروه زبان  ثبت نام و در آزمون مربوط شرکت کردند.
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