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نتايج آزمون دكتري اعلام شد  
  

مشاور عالي سازمان سنجش از تجديدنظر در گزينش علمي آزمون دكتري سال 91 خبر  داد و گفت: فهرست نهايي
پذيرفته شدگان آزمون دكتري شب گذشته بر روي سايت  سازمان سنجش منتشر شد.

  

 اظهار كرد: براساس گزينشدكتر حسين توكلي در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
علمي انجام شده، اسامي پذيرفتهشدگان آزمون دكتري  با توجه به نمرات مصاحبه ارسالي از سوي دانشگاهها و همچنين

نمرات آزمون  كتبي تهيه شده و فهرست اسامي پذيرفته شدگان بر روي سايت سازمان سنجش به  نشاني
www.sanjesh.org شد اعلام.

ظرفيت پذيرش آزمون  
  

وي با بيان اينكه پيش از اين براساس نمرات مصاحبه ارسالي از سوي  دانشگاهها، اسامي حدود 6700 نفر در رديف
پذيرفتهشدگان نهايي آزمون دكتري  قرار ميگرفت، گفت: با توجه به گزارش ارائه شده به وزير علوم و دستور موكد 

ايشان درباره پيگيري امر و تجديدنظر صورت گرفته، گزينش نهايي آزمون دكتري  انجام و براساس برنامه پيشبيني
شده اسامي بيش از 9 هزار پذيرفته شده آزمون  دكتري اعلام شد.

سهميههاي آزمون دكتري  
  

توكلي با اشاره به سهميههاي آزمون دكتري، گفت: در گزينش نهايي هريك از  رشتهمحل ها، با توجه به قانون مربوط
به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر  رشته با رعايت آييننامه اجرايي به اين سهميه تخصيص داده شده و 30
درصد  ظرفيت با رعايت مصوبات مربوط به مربيان آموزشي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي  موسسات آموزش عالي

وابسته به وزارت علوم اختصاص داده شده و گزينش براساس  آن انجام گرفته است.

نحوه گزينش علمي داوطلبان  
  

  

وي افزود: با توجه به ضوابط آزمون پذيرش نهايي داوطلبان با توجه به مصوبات و  با توجه به سهميه ثبتنامي، نمره
اوليه آزمون (80 درصد نمره كل آزمون و 20  درصد معدل تراز شده مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) با ضريب 1 و

نمره  مصاحبه اعلام شده از سوي دانشگاهها با ضريب 2 صورت پذيرفته است.
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