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ایران کنفرانس

نتایج اولیه آزمون ارشد فردا اعلام میشود  
  

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92 ساعت 20 فردا 22 اردیبهشت ماه اعلام میشود.

  

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد به صورت کارنامه ساعت 20  فردا یکشنبه اعلام میشود،

گفت: نتایج از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی  org.sanjesh.www در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

  

وی افزود: داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود باید شماره داوطلبی یا  شماره پرونده و همچنین مشخصات
شناسنامهای خود (نامخانوادگی و نام، شماره  شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد کنند.

انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته در فردا  
  

وی با اشاره به انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته در روز یکشنبه، گفت: این  دفترچه که حاوی شرایط و ضوابط آزمون،
سهمیهها، توزیع ظرفیت، بومیگزینی و  نواحی بومی، شرایط و ضوابط دانشجو در هر یک از گروههای آزمایشی، مقاطع 

تحصیلی، جنس پذیرش، نوبت پذیرش و سایر اطلاعات مورد نیاز است، در اختیار  داوطلبان قرار میگیرد.

آغاز انتخاب رشته مجازین آزمون کارشناسی ارشد از سهشنبه  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد  از روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه، افزود:
داوطلبان میتوانند کد رشته  محلهای انتخابی را تا روز شنبه 28 اردیبهشت به ترتیب اولویت علاقه در فرم  الکترونیکی

انتخاب رشته ثبت کنند.

  

وی افزود: به داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد  توصیه میشود، ابتدا نسبت به دریافت
و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب  رشتههای تحصیلی و اطلاعیههای مربوط به این دفترچه، اقدام و سپس کد رشته 

محلهای مورد نظر خود را انتخاب و به ترتیب اولویت علاقه مرتب کنند.

  

توکلی ادامه داد: انتخاب رشته توسط داوطلبان به صورت اینترنتی انجام  میشود، بنابراین داوطلبانی که بر اساس
کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته  هستند باید با توجه به نتایج مندرج در کارنامه، شرایط و ضوابط اعلام شده  در

دفترچههای راهنمای شماره یک و دو آزمون مطالعه و در مدت زمان مذکور  نبست به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام
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کنند.

امکان انتخاب 100 رشته محل  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون  مذکور در روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه بر
روی سایت سازمان سنجش قرار  میگیرد، تصریح کرد: داوطلبان مجاز میتوانند ضمن مطالعه دقیق دفترچه و 

اطلاعیههای منتشره، حداکثر 100 کد رشته محل را از میان کد رشته محلهای  امتحانی مجاز انتخاب کنند.
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