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نتایج اولیه کنکور دکتری هفته آینده منتشر می شود

نتايج  اوليه آزمون ورودي دوره دكتري (D.Ph) نيمهمتمركز سال 1393 تا ساعت 18:00  روز يكشنبه 31 فروردین ماه  
93 و در قالب كارنامه اوليه بر روي سايت سازمان  سنجش آموزش کشور به نشاني:  org.sanjesh.www قرار داده

  ميشود.

به گزارش خبرنگار مهر، كليه داوطلبان این آزمون ميتوانند با مراجعه به  نشاني اينترنتي اين سازمان و وارد كردن
شماره داوطلبي و ساير مشخصات فردي  (نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، سال تولد) نسبت به رؤيت كارنامه اوليه 

اعلام نتيجه اقدام کرده و درصورت لزوم از آن پرينت تهیه کنند.

  

داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته ميشوند، لازم است در هفته اول ارديبهشت  ماه مطابق با توضيحات مندرج در
اطلاعيه اعلام نتايج به سايت سازمان مراجعه  و پس از دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته از طريق سايت، نسبت به
انتخاب  كد رشته محلهاي مورد علاقه اقدام کرده و سپس كد رشته محلهاي انتخابي خود  را به ترتيب تقدم علاقه در

فرم انتخاب رشته اينترنتي وارد کنند.

  

اطلاعيه تكميلي سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص زمان و نحوه انتخاب رشته همراه با اعلام نتايج منتشرخواهد
شد.

  

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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