ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل 98

اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی 98

ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﺳﺎل  98ﺑﺰودی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن
ورودی دوره دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  98را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ 26 :ﻓﺮوردﯾﻦ 98
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﺳﺎل  98ﺗﺎ ﻓﺮدا  27ﻓﺮوردﯾﻦ
 98ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dﻧﯿﻤﻪ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  98ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ،ﻓﺮدا ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  27ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  98در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ
آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی  98ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :از ﺗﻌﺪاد  163ﻫﺰار و  321داوﻃﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی  98ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ 150 ،ﻫﺰار و  535ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ  98ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
رﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :از ﺗﻌﺪاد  163ﻫﺰار و  321داوﻃﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن
ورودی دوره دﮐﺘﺮی ) (Ph.Dﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  98ﺗﻌﺪاد  65ﻫﺰار و  550ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب
رﺷﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درج ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ 20 :ﻓﺮوردﯾﻦ 98
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﺳﺎل  ۹۸از

ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ،در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  ۹۸در  ۷ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ
و  ۲۴۵ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دورهﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﻧﻮﺑﺖ دوم )ﺷﺒﺎﻧﻪ( ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۶
آذر در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵آذر  ۹۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  ۹۸ﺗﻌﺪاد  ۱۹۶ﻫﺰار و  ۴۳۷ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
 ۱۱۲ﻫﺰار و  ۵۷ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹۶ﻫﺰار و  ۴۳۷داوﻃﻠﺐ ۱۱۷ ،ﻫﺰار و  ۵۱۷داوﻃﻠﺐ در ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ۱۷ ،ﻫﺰار و  ۴۷۹ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ۳۴ ،ﻫﺰار و  ۶۴ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ۱۰ ،ﻫﺰار و ۴۸۵
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزی ۹ ،ﻫﺰار و  ۸۸۴ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ۲ ،ﻫﺰار و  ۹۹ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ داوﻃﻠﺒﺎن در
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه در دورهی دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ۹۸
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۸ﻫﺰار و  ۲۶۷ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﮐﻠﯽ اداﻣﻪ داد :آزﻣﻮن ورودی دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎل  ۱۳۹۸در  ۷ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و  ۲۴۵ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در
روز ﺟﻤﻌﻪ  ۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮن ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻧﯿﻤﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
ﻧﻤﺮه ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ،داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ،ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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