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ایران کنفرانس

رقابت ۱۹۵ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۸/ آغاز توزیع کارت از ۳۰ بهمن  
  

آزمون  ورودی دوره دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز سال ۱۳۹۸ در روز جمعه ۳ اسفند برگزار  می شود و ۱۹۵ هزار نفر در
۲۴۵ کدرشته باهم به رقابت می پردازند.

  

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:ثبتنام برای شرکت در آزمون
ورودی دوره دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز  سال ۱۳۹۸ در هفت گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی از روز سه شنبه ۶

آذر  ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت  تمدید شده، در روز پنجشنبه ۱۵
آذرماه ۹۷ پایان پذیرفت.

  

وی افزود: در این دوره پذیرش دانشجو در ۶۲ کد رشته گروه علوم انسانی،  ۴۶ کد رشته گروه علوم پایه، ۶۰ کد رشته
گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته  گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کد رشته گروه هنر، ۲۶ کد رشته گروه دامپزشکی  و ۹
کد رشته گروه زبان، در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه  آزاد اسلامی، دانشگاه پیامنور، دانشگاهها و مؤسسات

آموزش عالی غیرانتفاعی  و غیردولتی و پردیس خودگردان دانشگاهها صورت می گیرد.

  

توکلی گفت: با توجه به ضوابط، هر داوطلب براساس علاقه فقط میتوانست در  یک کد رشته امتحانی (بر اساس ضوابط
مندرج در دفترچه راهنما ثبتنام و شرکت  در آزمون)، ثبتنام و در آزمون آن شرکت کند.

  

وی یادآور شد: برای شرکت در آزمون دوره دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز سال  ۱۳۹۸، تعداد ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ نفر ثبتنام
کرده اند که از این تعداد، ۸۴ هزار  و یک نفر زن و ۱۱۱ هزار و ۵۹۹ نفر مرد هستند؛ به عبارت دیگر، ۴۲.۹۵ درصد 

داوطلبان زن و ۵۷.۰۵ درصد آنان مرد هستند.

  

آمار داوطلبان ثبتنام کننده برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز سال ۱۳۹۸

مرد  زن  جمع  گروه آموزشی        
درصد زن 
درصد مرد 
تعداد کدرشتههای امتحانی 
 
۶۷ هزار و ۲۷۶ نفر  ۴۹ هزار و ۷۵۵ نفر  ۱۱۷ هزار و ۳۱ نفر  علوم انسانی    
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 ۴۲.۵۱
 ۵۷.۴۹
 ۶۲
 
۶ هزار و ۲۹۱ نفر  ۱۱ هزار و ۱۰۴ نفر  ۱۷ هزار و ۳۹۵ نفر  علوم پایه    
 ۶۳.۸۳
 ۳۶.۱۷
 ۴۶
 
۲۵ هزار و ۵۱۸ نفر  ۸ هزار و ۹۶۸ نفر  ۳۴ هزار و ۴۸۶ نفر  فنی و مهندسی    
 ۲۶
 ۷۴
 ۶۰
 
۵ هزار و ۸۷ نفر  ۵ هزار و ۳۶۴ نفر  ۱۰ هزار و ۴۵۱ نفر  کشاورزی و منابع طبیعی    
 ۵۱.۳۳
 ۴۸.۶۷
 ۳۵
 
۴ هزار و ۶۰۷ نفر  ۵ هزار و ۲۲۵ نفر  ۹ هزار و ۸۳۲ نفر  هنر    
 ۵۳.۱۴
 ۴۶.۸۶
 ۷
 
۱ هزار و ۳۵۰ نفر  ۷۴۳ نفر  ۲ هزار و ۹۳ نفر  دامپزشکی    
 ۳۵.۵۰
 ۶۴.۵۰
 ۲۶
 
۱ هزار و ۴۷۰ نفر  ۲ هزار و ۸۴۲ نفر  ۴ هزار و ۳۱۲ نفر  زبان    
 ۶۵.۹۱
 ۳۴.۰۹
 ۹
 
۱۱۱ هزار و ۵۹۹ نفر  ۸۴ هزار و یک نفر  ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ نفر  جمع کل    
 ۴۲.۹۵
 ۵۷.۰۵
 ۲۴۵
 

      

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: آمار داوطلبان ثبتنام کننده در  آزمون دوره دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز
سال ۱۳۹۸، نسبت به آمار  داوطلبانثبتنام کننده درآزمون دورهدکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز سال۱۳۹۷،  تعداد ۳۹ هزار و

۱۰۶ نفر کمتر است.
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وی گفت: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، کارت شرکت در آزمون و  برگ  راهنمای مربوط، از روز سهشنبه ۳۰ بهمن ماه
۹۷ روی سایت سازمان سنجش آموزش  کشور قرار میگیرد.

  

توکلی افزود: داوطلبان باید از روز سهشنبه ۳۰ بهمن ۹۷ تا ساعت ۲۴ روز  پنجشنبه دوم اسفندماه ۹۷ با مراجعه به سایت
سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت  به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط، اقدام کنند.

  

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده، آزمون ورودی دوره  دکتری (D.Ph) نیمهمتمرکز سال ۱۳۹۸،
در هفت گروه آموزشی و در ۲۴۵ کد رشته  امتحانی، در روز جمعه سوم اسفندماه ۹۷ در حوزههای امتحانی مربوط برگزار

 خواهد شد.

  

وی اظهار داشت: نتایج نهایی آزمون ورودی  دوره دکتری (D.Ph) نیمه متمرکز  سال ۱۳۹۸ در دهه اول شهریور ماه ۱۳۹۸
از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور  اعلام خواهد شد.
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