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پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری فارس: مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز ثبتنام
دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد از اول شهریور ماه، شرایط پذیرش این داوطلبان

را اعلام کرد.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی برای استفاده
از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد باید از اول شهریورماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور
ثبتنام کنند، گفت: این داوطلبان میتوانند تا روز 13 شهریورماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت

به ثبتنام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www اقدام کنند.

به گفته وی دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی سالهای 88 یا 89 که در بین دانشجویان هم رشته و هم
ورودی دانشگاه محل تحصیل خود که پس از 3 نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل 17 باشند و حداکثر در 4

نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جزو 10 درصد برتر باشند، میتوانند ثبتنام
کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: همچنین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی
سالهای 86 یا 87 که پس از گذراندن 6 نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل 100 واحد درسی) به لحاظ میانگین کل
جزء 10 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت 8 نیمسال تحصیلی دانشآموخته

شوند، مشمول استفاده از این آییننامه هستند.
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