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ایران کنفرانس

زمان برگزاری کنکور دکتری ۹۹ تغییر کرد  
  

زمان  برگزاری آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹ به دلیل تقارن با  انتخابات مجلس تغییر کرد و در جمعه
۹ اسفند ۹۸ برگزار می شود.

  

به گزارش خبرنگار مهر، جدول برنامه زمانی و تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

  

بر اساس اعلام سازمان سنجش با توجه به اینکه انتخابات یازدهمین دوره  مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۹۸
برگزار خواهد شد تاریخ برگزاری  آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ از تاریخ ۲ اسفند به تاریح جمعه ۹ اسفند ۹۸ موکول شد.

  

ثبت نام برای آزمون دکتری تخصصی سال ۹۹ از ۶ آذر آغاز می شود و تا ۱۲ آذر ۹۸ ادامه دارد.

  

همچنین ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ از ۱۶ آذر آغاز می شود و آزمون در ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه سال ۹۹
برگزار خواهد شد.

  

کنکور سراسری سال ۹۹ به عنوان مهمترین آزمون کشوری در روزهای ۱۲ و ۱۳  تیرماه برگزار خواهد شد. ثبت نام در این
آزمون از ۱۶ بهمن آغاز می شود.

  

همچنین آزمون های فنی حرفه ای و کارشناسی ناپیوسته در بهار ۹۹ برگزار می شوند.

  

همچنین با توجه به مصوبه جلسه ۲۹ تیرماه ۹۸ شورای سنجش و پذیرش آزمون  سراسری داوطلبان آزمون سراسری سال
۱۳۹۹ می توانند بدون توجه به نظام آموزشی  که در آن تحصیل کردند به یکی از دو مجموعه سوال (سوالات نظام

آموزشی ۶-۳-۳  یا سوالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی) که تمایل  دارند پاسخ دهند.
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داوطلبان لازم است در زمان ثبت نام این آزمون علاقمندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت نامی
مشخص و اعلام کنند.

  

 جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۹

  تاریخ برگزاری  تاریخ ثبت نام  نام آزمون        
    (D.Ph) جمعه ۹ اسفند ۹۸  ۶ آذر تا ۱۲ آذر ۹۸  دکتری تخصصی  
  پنحشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۹  ۱۶ آذر تا ۲۵ آذر ۹۸  کارشناسی ارشد ناپیوسته    
  پنحشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ تیر ۹۹  ۱۶ بهمن تا ۲۴ بهمن ۹۸  کنکور سراسری    
  جمعه ۳ مرداد ۹۹  ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۹۹  فنی و حرفه ای    
  جمعه ۳ مرداد ۹۹  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹  کاردانی به کارشناسی ناپیوسته    
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