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ایران کنفرانس

  

جزئیات آماری کنکور دکتری

مشاور  عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات آماری شرکت کنندگان در  این دوره از آزمون نیمه  
متمرکز دکتری 93 گفت: از میان 240 هزار داوطلب  کنکور دکتری در نهایت 49 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

 
 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 240 هزار و 391 در  آزمون دکتری 93 ثبت نام کردند و
آزمون در یک جلسه در 16 اسفندماه 92 در 8  گروه آموزشی برای 267 کد رشته امتحانی برگزار شد.

  

وی افزود: از تعداد 240 هزار و 391 داوطلب شرکت کننده 194 هزار و 296 نفر  در جلسه آزمون حاضر بودند و تعداد
46 هزار و 95 نفر در آزمون غایب بودند.  از تعداد 194 هزار و 296 نفر شرکت کننده در آزمون 83 هزار و 640

داوطلب زن و  110 هزار و 656 داوطلب مرد بودند.

  

توکلی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم شد و در روز  یکشنبه 31 فروردین ماه 93 بر روی
سایت ستجش قرار داده شد که از میان 194  هزار شرکت کننده 49 هزار و 537 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

  

وی اظهار داشت: از میان افراد مجاز به انتخاب رشته 20 هزار و 124 نفر زن و 29 هزار و 413 نفر مرد هستند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبانی که بر اساس مندرجات  کارنامه مجاز به انتخاب رشته شدند در
فاصله روزهای سوم تا هشتم اردیبهشت  ماه بر اساس اطلاعلات دانشگاه ها و دفترچه حداکثر 50 کد رشته محل (در صورت 

وجود) نسب به انتخاب رشته اقدام کردند.

  

وی افزود: فهرست اسامی معرفی شدگان به منظور بررسی سوابق علمی پژوهشی و  مصاحبه تخصصی با توجه به ظرفیت
پذیرش دانشجو در اوایل نیمه دوم اردیبهشت  ماه حداکثر در 5 کد رشته محل اعلام خواهد شد.

  

توکلی یادآور شد: بررسی سوابق علمی پژوهشی و مصاحبه تخصصی داوطلبان از روز  شنبه 20 اردیبهشت ماه آغاز می شود
که روند آن طی اطلاعیه ای به اطلاع  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته خواهد رسید. پس از بررسی سوابق علمی پژوهشی و 
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مصاحبه تخصصی دانشگاه ها گزینش نهایی انجام می گیرد و در نهایت فهرست  پذیرفته شدگان در نیمه اول شهریورماه
اعلام می شود.
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