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زمان انتشار نتایج اولیه آزمون دکتری اعلام شد  
  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتیجه اولیه آزمون ورودی دکتری نیمهمتمرکز در هفته آخر
فروردینماه 96 خبر داد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با ایسنا با اعلام این خبر اظهار کرد: ثبتنام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری
(ph.d)  آذرماه 16 ،شنبهسه روز از اسلامی  آزاد دانشگاه جمله از عالی آموزش موسسات و هادانشگاه 96 سال متمرکزنیمه
95 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور  آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدیدشده در روز شنبه، 4 دیماه 95

پایان  یافت.

  

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط تعداد 260 هزار و 520 داوطلب  برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری
نیمهمتمرکز 96 ثبتنام کردهاند،  گفت: از این تعداد 110 هزار و 379 نفر زن و 150 هزار و 141 نفر مرد هستند و  به

عبارت دیگر 42.37 درصد داوطلبان زن و 57.63 درصد آنان نیز مرد هستند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آمار داوطلبان آزمون دوره دکتری  سال 96 نسبت به آمار داوطلبان آزمون 95 تعداد
102 هزار و 267 نفر، نسبت به  آمار داوطلبان آزمون سال 94 تعداد 58 هزار و 860 نفر و نسبت به آمار  داوطلبان

آزمون سال 93 تعداد 20 هزار و 129 نفر بیشتر است.

  

توکلی افزود: براساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون ورودی دوره دکتری (d.ph)  سال 96 در 7 گروه آموزشی در
244 کدرشته امتحانی برای تعداد 260 هزار و 520  داوطلب در روز جمعه، 6 اسفندماه 95 در یک نوبت و در 54

شهرستان مختلف کشور  با نظم، کیفیت مطلوب و امنیت کامل مطابق برنامه زمانی پیشبینی شده برگزار  شد.

  

وی اظهار کرد: در این آزمون از تعداد 260 هزار و 520 داوطلب  ثبتنامکننده تعداد 212 هزار و 941 داوطلب در
جلسه آزمون حاضر شدند و  تعداد 47 هزار و 579 داوطلب یعنی 18.26 درصد داوطلبان غایب بودهاند.

  

توکلی ادامه داد: از تعداد 212 هزار و 941 داوطلب حاضر در  جلسه آزمون تعداد 91 هزار و 406 نفر زن و 121 هزار
و 535 نفر مرد بودهاند؛  به عبارت دیگر 42.93 درصد حاضرین در جلسه آزمون زن و 57.07 درصد آنان مرد  بودهاند.
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه  زمانی پیشبینی شده نتیجه اولیه آزمون به صورت
کارنامه تنظیم و کارنامه  تمام شرکتکنندگان در آزمون شامل نمرات خام، تراز ، نمره کل و... در هفته  آخر فروردینماه

 در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت96www.sanjesh.org از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی 
و بدیهی است داوطلبانی که مجاز به  انتخاب رشته میشوند، میتوانند در نیمه اول اردیبهشتماه 96 اقدام به  انتخاب

رشته کنند.
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