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ایران کنفرانس

آزمون دکتری پردیسها 21 شهریور  
  

مشاورعالی سازمان سنجش و آموزش کشور از برگزاری آزمون دوره دکتری نیمه  متمرکز 93 پردیسهای خودگردان
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در صبح جمعه  21 شهریورماه خبر داد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار«دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: کارت شرکت در جلسه و
برگ راهنمای این آزمون از روز سه شنبه 17 شهریور  روی سایت سازمان سنجش به نشانی org.sanjesh.www قرار

خواهد گرفت.

  

وی ادامه داد: ثبت نام برای شرکت در این آزمون منحصرا از شبکه اینترنتی  سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه
18 تیرماه آغاز و با در نظر گرفتن مهلت  تمدید شده در روز دوشنبه 30 تیرماه پایان یافت.

  

مشاورعالی سازمان سنجش در مورد تعداد داوطلبانی که در این آزمون شرکت  کردند، اظهار کرد: در این آزمون 24
هزار و 88 داوطلب ثبت نام کردند که 8090  نفر آنها زن و 15 هزار و 998 نفر آنها مرد هستند.

  

توکلی با تاکید بر اینکه داوطلبان در این آزمون به سوالات کلیه دروس  تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی پاسخ
خواهند داد، در مورد ضرایب هر  یک از دروس افزود: مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب 

4، استعداد تحصیلی با ضریب یک و زبان انگلیسی با ضریب یک ارائه خواهند شد.

  

وی ادامه داد: در کد رشتههای امتحانی زبان و ادبیات عرب به جای زبان انگلیسی عمومی، زبان عربی عمومی، منظور
میشود.

  

مشاورعالی سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به اینکه آزمون دوره دکتری  نیمه متمرکز پردیسهای خودگردان در
هفت گروه آزمایشی و 144 کد رشته امتحانی  برگزار میشود، گفت: این 144 کد رشته امتحانی شامل 36 کد رشته
امتحانی  علوم انسانی، 29 کد رشته امتحانی علوم پایه، 31 کد رشته امتحانی فنی و  مهندسی، 30 کد رشته امتحانی

کشاورزی و منابع طبیعی، 3 کد رشته امتحانی هنر،  9 کد رشته امتحانی دامپزشکی و 6 کد رشته امتحانی زبان میشود.
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توکلی با بیان اینکه این آزمون در شهرستانهای هر یک از مراکز استانهای  کشور (به جز استان مازندران که در بابلسر
برگزار میشود) برگزار خواهد شد،  در مورد ظرفیت پذیرش آن، اظهارکرد: ظرفیت پذیرش آزمون دوره دکترای نیمه 

متمرکز 93 پردیسهای خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 1561 نفر  است.

  

مشاورعالی سازمان سنجش در ادامه در مورد آزمون متمرکز کارشناسی ارشد  ناپیوسته مجازی (ویژه شاغلین) و پردیسهای
خودگردان دانشگاهها و موسسات  آموزش عالی 93 نیز گفت: کارت شرکت و برگ راهنمای این آزمون از سه شنبه 18 
شهریور روی سایت سازمان سنجش قرار داده میشود و بر اساس برنامه زمانی مشخص  شده در روز جمعه 21 شهریور در

شهرستان هر یک از مراکز استانها (به جز  استان مازندران که در بابلسر برگزار میشود) برگزار خواهد شد.

  

حسین توکلی ادامه داد: ثبت نام برای این آزمون از روز سه شنبه 17 تیرماه  آغاز شده و با در نظر گرفتن مهلت تمدید
شده در روز دوشنبه 30 تیر پایان  یافت.

  

وی در مورد تعداد داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کردند، اظهار کرد: به  طور کلی 21 هزار و 339 داوطلب در
این آزمون ثبت نام کردند که 7916 نفر آنها  زن و 13 هزار و 423 نفر آنها مرد هستند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش با بیان اینکه این آزمون در شش گروه آموزشی و 108 کد  رشته امتحانی برگزار خواهد شد،
گفت: 108 کد رشته امتحانی شامل 32 کد رشته  امتحانی علوم انسانی، 14 کد رشته امتحانی علوم پایه، 23 کد رشته

امتحانی  فنی و مهندسی، 24 کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، 9 کد رشته  امتحانی هنر و 6 کد رشته امتحانی
دامپزشکی میشود.

  

توکلی تاکید کرد: سطح سوالات اختصاصی این آزمون بر حسب مورد در حد دانش و  تجربیات فارغ التحصیلان دوره
کارشناسی هر رشته و مطابق با برنامههای مصوب  شورای عالی برنامه ریزی است.

  

وی ادامه داد: درس زبان عمومی در کلیه رشتهها، زبان انگلیسی با ضریب یک است.

  

مشاورعالی سازمان سنجش در پایان در مورد ظرفیت پذیرش آزمون متمرکز کارشناسی  ارشد ناپیوسته مجازی (ویژه
شاغلین) گفت: ظرفیت پذیرش این آزمون 21 هزار و  513 نفر است.
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