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ایران کنفرانس

نتایج اولیه کنکور دکتری ۱۴۰۰ اعلام شد  
  

سخنگوی  سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه نتایج اولیه و زمان انتخاب رشتههای  تحصیلی آزمون ورودی
مقطع دکتری«D.Ph» (نیمهمتمرکز) سال ۱۴۰۰  یکشنبه  ۲۹ فروردین منتشر شد.

  

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری «D.Ph» (نیمه
 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی۱۴۰۰ متمرکز) سال ۱۴۰۰  یکشنبه ۲۹ فروردین ماه

www.sanjesh.org است مشاهده قابل.

  

وی افزود: متقاضیان با استفاده از شماره  داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین شماره شناسنامه و سال تولد میتوانند 
کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.

  

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: ۱۳۶ هزار و ۶۶۵ نفر مجاز شدند و ظرفیت پذیرش به غیر دانشگاه آزاد ۱۲ هزار و ۳۲
نفر است.

  

وی گفت: آن دسته از متقاضیانی که براساس  مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی شدهاند، باید از 
 نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی خود (حداکثر ۱۴۰۰۵۰ روز دوشنبه ۳۰ فروردین تا روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه

کدرشته محل در صورت  وجود) با توجه به رشته امتحانی که در آن آزمون دادهاند، در سایت سنجش  اقدام کنند.

  

زرین آمیزی گفت: به این دسته از متقاضیان  توصیه میشود؛ ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای
 تحصیلی و اطلاعیههای مرتبط با آن اقدام کرده، سپس کدرشتهمحلهای مورد  علاقه خود را، از کدرشتهمحلهای مربوط
به رشته امتحانی انتخاب و اولویتها  را به ترتیب علاقه، مرتب کرده و پس از آن نسبت به ثبت رشته محلهای  انتخابی

خود در فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

  

وی اظهار داشت: دفترچه راهنمای انتخاب  رشتههای تحصیلی این آزمون از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش از
 در دسترس متقاضیان مجاز به انتخاب رشته خواهد بود.۱۴۰۰ عصر  روز یکشنبه ۲۹ فروردین
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سخنگوی سازمان سنجش گفت: اسامی معرفیشدگان  دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه علمی و
 از طریق درگاه اطلاعرسانی۱۴۰۰ سنجش عملی و بررسی  سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) در اواخر اردیبهشت ماه

این سازمان اعلام خواهد شد.

  

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (D.Ph) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی جمعه ۱۵
 با بیش از ۸۰ درصد داوطلبان ثبت نام کننده در ۲۴۲ کد رشته، ۲۱۰ حوزه امتحانی و ۱۱۰ شهرستان برگزار۱۳۹۹ اسفندماه

شد.

  

تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر در این دوره از  آزمون ثبت نام کرده بودند و تعداد شهرهای محل برگزاری آزمون نیز نسبت به 
آزمون دوره گذشته که ۶۰ شهر بود افزایش پیدا کرده بود.
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