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منابع آزمون دکتری از کارشناسی و ارشد/ نمره دانشگاه تعیین کننده نیست

  

رئیس  سازمان سنجش با بیان اینکه در آزمون دکتری 92 یک یا دو درس از مقطع  کارشناسی ارشد و کارشناسی اعمال
  خواهد شد تاکید کرد که نمره دانشگاهها برای  پذیرش داوطلبان دکتری تعیین کننده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه  50-50 شدن تاثیر ضرایب آزمون کتبی و
مصاحبه در آزمون دکتری 92 قطعی شد،  ادامه داد: آزمون دکتری 92 به سمت تخصصی تر شدن پیش می رود و حتماً

یک یا  دو درس از مقطع کارشناسی ارشد و حسب مورد از مقطع کارشناسی در این آزمون  گنجانده می شود.

  

وی گفت: سال گذشته تعداد دروس آزمون دکتری به علت تخصصی شدن از 285 درس به  1375 درس افزایش یافت و
برای آزمون 18 اسفند هم اگر قرار باشد رشته ها و  گرایشهای جدید حضور داشته باشند باید تخصصی تر برگزار کنیم.

  

رئیس سازمان سنجش همچنین درباره علت برگزاری آزمون دکتری 92 در اسفندماه  سال جاری اظهار داشت: سال
گذشته مصاحبه داوطلبان دکتری در تابستان برگزار  شد که بنا به دلایلی در معرفی اسامی به سنجش تاخیر داشتیم.

  

خدایی ادامه داد: آزمون دکتری 92 اسفندماه سال جاری برگزار، اسامی معرفی  شدگان به مصاحبه در اردیبهشت ماه اعلام
و دعوت شدگان باید تا پایان  خردادماه سال آینده مصاحبه شده باشند.

  

این مقام مسئول در سازمان سنجش، اعلام کرد که ظرفیت نهایی آزمون دکتری 92 تا پایان اسفندماه سال جاری مشخص
خواهد شد.

  

وی همچنین در خصوص اعمال سلیقه دانشگاهها در مصاحبه با توجه به یکسان شدن  ضرایب آزمون کتبی و مصاحبه تاکید
کرد: دانشگاه نمی تواند ادعا کند نمره ای  که به داوطلب می دهد تعیین کننده است.
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