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آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد از  امروز  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 92 از ساعت 18 امروز (سهشنبه 24
اردیبهشت)، خبر داد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران  (ایسنا)، با اشاره به آغاز انتخاب رشته آزمون
کارشناسی ارشد از ساعت 18  امروز از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی org.sanjesh.www، گفت: داوطلبان  با

مطالعه دفترچه راهنمای آزمون نسبت به انتخاب کدرشته محلهای مورد علاقه  از دورههای روزانه، نوبت دوم، نیمه
حضوری، موسسات آموزش عالی  غیرانتفاعی، مراکز پیامنور، رشتههای مجازی، دورههای پردیس خودگردان و  همچنین

رشتههای خاص و یا بورسیه حداکثر تا 100 کد رشته محل انتخاب و به  ترتیب علاقمندی در فرم انتخاب رشته درج کنند.

  

وی افزود: داوطلبان پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته و مطالعه دقیق  دفترچه مذکور و پس از اعمال موارد و
اصلاحات لازم مندرج در اطلاعیههای  منتشره و دفترچه راهنمای انتخاب رشته میتوانند تا روز شنبه 28 اردیبهشت  ماه

نسبت به انتخاب 100 کد رشته محل به ترتیب اولویت علاقه اقدام کنند.

  

وی با بیان اینکه آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی در  یکی از 66 کد رشته امتحانی متقاضی شدهاند،
اگر با توجه به کارنامه اولیه  در رشته امتحانی دوم مجاز به انتخاب رشته شده باشند، باید در آن رشته نیز  انتخاب رشته

کنند، تصریح کرد: البته برای این قبیل از داوطلبان فقط یک فرم  انتخاب رشته در نظر گرفته شده است که باید در
صورت تمایل کد رشته محلهای  رشته اصلی (رشته امتحانی اول) و کد رشته محلهای رشته بعدی (کد رشته  امتحانی

رشته دوم) را در همین یک فرم به ترتیب اولویت علاقه درج کنند.

دریافت رسید 15 رقمی به معنای پایان انتخاب رشته  
  

توکلی افزود: هر داوطلب باید فرم انتخاب رشته را به صورت اینترنتی تکمیل و  در صورت انجام صحیح انتخاب رشته
رسید 15 رقمی از طریق سایت در اختیار  داوطلب قرار میگیرد که نشانگر مراحل طی شده بوده و داوطلب باید آن را 

یادداشت کند، چنانچه داوطلبان به هر دلیل موفق به دریافت رسید انتخاب رشته  نشوند، انتخاب رشته آنان در سایت
سازمان ثبت نمیشود.
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