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نتایج اولیه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری فردا اعلام میشود/آغاز مصاحبه از 20  
آبان

  

مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه نتایج اولیه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون  دکتری 91 فردا سهشنبه 16 آبان منتشر
میشود، گفت: معرفی شدگان برای  مصاحبه باید از 20 آبان به دانشگاهها مراجعه کنند.

  

 با اشاره به اعلام نتایج اولیهدکتر حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 از فردا سه  شنبه 16 آبان ماه، اظهار کرد: پس از انتشار ظرفیتها و رشته محلهای

جدید  آزمون دکتری 91 به همره کارنامه نهایی داوطلبان در 17 مهرماه، طی آن مقرر  شد تا کلیه شرکتکنندگانی که
اسامی آنها در بین پذیرفته شدگان نبود،  بتوانند نسبت در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

  

وی افزود: بر این اساس 20 هزار و 795 نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در  مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کردند. بر
اساس برنامه زمانی فهرست اسامی معرفی  شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله مصاحبه دانشگاهها از ساعت

18  روز سه شنبه 16 آبان ماه به همراه کارنامه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر  خواهد شد.

  

وی با بیان اینکه اطلاعیه سازمان سنجش به همراه برنامه زمانی مصاحبه  دانشگاهها تنظیم و بر روی سایت سازمان سنجش
قرار میگیرد، اظهار کرد:  مرحله مصاحبه از 20 آبان آغاز خواهد شد.

  

دکتر توکلی با بیان اینکه در مرحله تکمیل ظرفیت در نهایت 1603 داوطلب  پذیرفته خواهند شد، اظهار کرد: معرفی
شدگان مرحله مصاحبه حداکثر در 4 کد  رشته محل برای انجام مصاحبه معرفی میشوند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش در خاتمه اظهار کرد:نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 91 هفته دوم دی ماه
اعلام خواهد شد.
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