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ایران کنفرانس

  

جزئیات برگزاری آزمون مرحله دوم کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92

  

مشاور رئیس سازمان  سنجش آموزش کشور جزئیات برگزاری آزمون مرحله دوم برخی از کد رشته محلهای  آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92 را اعلام کرد.

  

  

حسین توکلی مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس،  گفت:
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92 تعداد 741 هزار و 232 نفر در  جلسه آزمون حاضر شدند و تعداد 362 هزار و

938 نفر مجاز به انتخاب رشته  شدند.

  

وی افزود: از تعداد کل مجازین به انتخاب رشته تعداد 290 هزار و 4 نفر  انتخاب رشته کردند که بعضی از داوطلبان برای
پذیرش در این مقطع  دانشگاهی، در برخی کد رشته محلهای امتحانی خاص، نیاز به اقداماتی نظیر  مصاحبه، آزمون

عملی یا پروژه دارند که طی اطلاعیهای برنامه زمانی و چگونگی  شرکت در مراحل مختلف مصاحبه، معاینه، آزمون عملی
یا پروژه به اطلاع  داوطلبان رسیده است.

  

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به چگونگی برگزاری مراحل دوم  برخی از کد رشتهها، خاطرنشان
کرد: آزمون مرحله دوم کد رشته محل امتحانی  1360 (مجموعه هنرهای موسیقی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 92 از روز

سهشنبه 28  خرداد ماه آغاز و تا روز شنبه یکم تیر ماه در دانشکده آمار و انفورماتیک  سازمان سنجش آموزش کشور
برگزار شده است.

  

وی افزود: همچنین آزمون مرحله دوم کد رشته محل 1350 (مجموعه برنامهریزی  منطقهای و مدیریت شهری)،
1351(طراحی شهری)، 1352 (مجموعه معماری)، 1356  (نمایش عروسکی)، 1357 (مجموعه هنرهای نمایشی و سینما)،

1358 (مجموعه هنرهای  تصویری و طراحی) و 1363 (طراحی فرش) برگزار خواهد شد.

  

توکلی در این زمینه گفت: آزمون اسکیس معماری از کد 1352 و تصویرسازی از کد 1358 در صبح پنجشنبه 13 تیر ماه
برگزار میشود.
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وی افزود: همچنین آزمون اسکیس معماری منظر از کد رشته 1352 و نقاشی از کد 1358 در بعداز ظهر پنجشنبه 13 تیر
ماه برگزار خواهد شد.

  

مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: آزمون مطالعات فرهنگ و معماری  ایران از کد 1352، تجزیه و تحلیل
نمایشنامه از کد 1357 و ارتباط تصویری از  کد 1358 نیز در صبح جمعه 14 تیر ماه برگزار میشود.

  

توکلی گفت: آزمون اسکیس داخلی از کد 1352 نمایشنامه نویسی از کد 1357 و  تصویرسازی متحرک یا انیمیشن از کد
1358 در بعداز ظهر جمعه 14 تیر ماه  برگزار خواهد شد.

  

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون مجموعه برنامهریزی شهری، منطقهای و  مدیریت شهری از کد 1350 اسکیس طراحی
شهری از کد 1351 و طراحی فرش از کد  1363 گفت: این آزمون نیز در صبح شنبه 15 تیر ماه برگزار خواهد شد.

  

وی افزود:آزمون نمایش عروسکی از کد رشته امتحانی 1356 در صبح و بعداز ظهر روزهای شنبه 15 و یکشنبه 16 تیر ماه
برگزار میشود.

  

توکلی در پایان تصریح کرد: مصاحبه و آزمون پروژه عملی بازیگری از کد رشته  امتحانی 1357 برای خواهران در صبح و
بعد ازظهر شنبه و 15 تیر ماه برای  برادران در صبح یکشنبه 16 تیر ماه برگزار خواهد شد.
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