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ایران کنفرانس

  

تقویم آزمون های سال ۹۶ منتشر شد

  

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین تقویم آزمون های سال ۹۶ از سوی سازمان سنجش منتشر شده است.

  

ثبت نام کنکور دکتری سال ۹۶، از روز ۱۶ آذر ۹۵ آغاز می شود و کنکور دکتری سال ۹۶ نیز در روز جمعه ۶ اسفند ۹۵
برگزار می شود.

  

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ نیز در روزهای اول تا هفتم دی ماه  ۹۵ انجام می گیرد. آزمون این دوره از
پذیرش در دوره کارشناسی ارشد در  روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم اردیبهشت ماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

  

ثبت نام کنکور سراسری ۹۶ در روزهای ۱۹ تا ۲۸ بهمن ماه ۹۵ صورت می گیرد و  آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و
۱۶ تیرماه ۹۶ برگزار می شود.

زمان برگزاری  تاریخ ثبت نام  سال  عنوان آزمون        
 
جمعه ۶ اسفندماه ۱۳۹۵  ۱۶ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  دکتری تخصصی    
 
پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  ۱ تا ۷ دی ماه ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  کارشناسی ارشد    
 
پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶  ۱۹ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  سراسری    
 
جمعه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶  ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  ۱۳۹۶  کاردانی فنی و حرفه ای جامع علمی کاربردی    
 
جمعه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶  ۷ تا ۱۳ خردادماه ۱۳۹۶  ۱۳۹۶  کاردانی به کارشناسی    
 
پذیرش با سوابق تحصیلی  متعاقبا اعلام خواهد شد  ۱۳۹۵  آزمون کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای بهمن ماه دانشگاه جامع علمی – کاربردی    
 
پذیرش با سوابق تحصیلی  متعاقبا اعلام خواهد شد  ۱۳۹۵  آزمون مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته بهمن ماه دانشگاه جامع علمی – کاربردی    
 
متعاقبا اعلام خواهد شد  متعاقبا اعلام خواهد شد  ۱۳۹۵  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور    
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