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آغاز ثبتنام آزمون دکتری ۹۸ / اعلام جزئیات ثبت نام  
  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۹۸ از  سه شنبه ۶
آذر خبر داد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره دکتری
(پی  اچ دی نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۸ در هفت گروه آزمایشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی  شامل ۶۲ کد رشته امتحانی گروه

علوم انسانی، ۴۶ کد رشته امتحانی گروه علوم  پایه، ۶۰ کد رشته امتحانی گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته امتحانی
گروه  کشاورزی و منابع طبیعی، هفت کد رشته امتحانی گروه آزمایشی هنر، ۲۶ کد رشته  امتحانی گروه آزمایشی
دامپزشکی و ۹ کد رشته امتحانی زبان برای پذیرش دانشجو  در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد

اسلامی، دانشگاه پیام  نور، مراکز آموزشی غیردولتی وغیرانتفاعی و پردیسهای خودگردان دانشگاهها  از  سهشنبه ششم
آذرماه ۱۳۹۷ از طریق سایت مرکز سنجش به نشانی  org.sanjesh.www آغاز میشود و روز دوشنبه ۱۲ آذرماه پایان

مییابد.

  

به گفته توکلی، با توجه به ضوابط، هر داوطلب بر اساس علاقه فقط در یک  کدرشته متناسب با رشته فارغالتحصیلی در
کارشناسی ارشد خود میتواند در این  آزمون ثبت نام کند.

  

وی ادامه داد: داوطلبان میتوانند پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام  که امروز همزمان با شروع ثبت نام در سایت
سازمان سنجش قرار میگیرد و  اطلاعیه تکمیلی این سازمان که روز شنبه ۳ آذر بر روی سایت منتشر شده است،  در مهلت

تعیین شده شخصا نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام  کنند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه افزود: کارت ورود به جلسه  آزمون ورودی دوره دکتری نیمه
متمرکز سال ۹۸ از روز سهشنبه ۳۰ بهمن ۹۷  توزیع میشود.

 وی همچنین تاکید کرد: داوطلبان از روز سهشنبه ۳۰ بهمن  تا ساعت ۱۲ پنجشنبه ۲ اسفند میتوانند با مراجعه به سایت
سازمان سنجش نسبت  به دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

  

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون  ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸
روز جمعه ۳ اسفند ۹۷ در حوزههای  امتحانی مربوط برگزار میشود.
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