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تغییرزمان برگزاری آزمونهای دکتری، ارشد و سراسری95  
  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان برگزاری آزمونهای دوره  دکتری (نوبت اول و نوبت دوم)،
کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 95 خبر  داد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد آزمون دوره دکتری 95
(نوبت اول و نوبت دوم) گفت: ثبتنام برای  شرکت آزمون دوره دکتری (نوبت اول) از طریق سایت سازمان سنجش

آموزش به نشانی  org.sanjesh.www از 6 دیماه آغاز شده و تا 15 دیماه 94 ادامه دارد تاریخ  برگزاری این آزمون
در تاریخ 14 اسفند 94 خواهد بود. ثبتنام برای آزمون  دوره دکتری 95 (نوبت دوم) از 24 مردادماه آغاز شده و تا 30

مرداد ادامه  دارد. این آزمون در تاریخ 7 آبانماه 95 برگزار میشود.

  

وی با اشاره به آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 اظهار کرد: ثبتنام  این آزمون از تاریخ 16 آذرماه آغاز شده و
تا تاریخ 22 آذرماه ادامه دارد.  این آزمون در روزهای 16 و 17 اردیبهشتماه برگزار میشود.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه در مورد آزمون سراسری سال 95  نیز اظهار کرد: ثبتنام این آزمون
از تاریخ 19 بهمن ماه آغاز شده و تا  تاریخ 28 بهمن 94 ادامه دارد. این آزمون بعد از ماه مبارک رمضان و در  تاریخهای

24 و 25 تیرماه 95 برگزار میشود.

  

توکلی در مورد دلیل تغییرات ایجاد شده توضیح داد: دلیل تغییر در زمان  برگزاری آزمون دکتری این بود که این
آزمون باید در دو مرحله و در ماههای  اسفند و آبان برگزار میشد. در مورد آزمون سراسری باید گفت دلیل تغییر 

دوباره آزمون تقارن آن با ماه مبارک رمضان است و اینکه اگر آزمون قبل از  ماه مبارک رمضان برگزار میشد با
امتحانات پیشدانشگاهی تداخل پیدا میکرد.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان در مورد تغییر زمان آزمون  کارشناسی ارشد نیز اظهار کرد: تغییر
زمان برگزاری این آزمون فرصت مناسبی  برای داوطلبان است.
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