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17 مرداد، آغاز انتخاب رشته مجازین کنکور سراسری/ امکان انتخاب رشته به دو  
شیوه

  

مشاور عالی سازمان سنجش ضمن اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 92 از طریق  سایت سازمان سنجش گفت: انتخاب
رشته مجازین کنکور از 17 مرداد از طریق سایت  سازمان سنجش آغاز میشود.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» ایسنا، با اشاره به ثبتنام  بیش از یک میلیون و 83 هزار نفر در گروههای
آزمایشی کنکور 92، اظهار کرد:  در کنکور امسال بیش از 924 هزار نفر در جلسه کنکور حضور داشتند که تمامی  آنها

براساس رتبه و دورههایی که مجاز شده اند میتوانند از 17 مرداد به  صورت الکترونیکی نسبت به انتخاب رشته خود در
سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

  

وی گفت: دفترچه انتخاب رشته کنکور 92 از روز سهشنبه 15 مرداد بر سایت سازمان سنجش قرارمیگیرد.

چاپ عکس داوطلب بر روی کارنامه  
  

وی افزود: داوطلب در دورههایی که مجاز شده است میتواند انتخاب رشته کند و  امسال اولین سالی است که عکس
داوطلب بر روی کارنامه چاپ شد.

سوابق تحصیلی به شرطی لحاظ میشود که باعث کاهش نمره کل داوطلب نشود  
  

وی با بیان اینکه سوابق تحصیلی داوطلب میتواند در 25 درصد از نمره کل موثر  باشد، تصریح کرد: برای داوطلبان سال
84 به بعد که امتحانات به صورت نهایی  برگزار شده است، این 25 درصد به شرطی لحاظ میشود که باعث کاهش نمره

کل  داوطلب نشود.

شانس قبولی داوطلبان بیش از 77 درصد است  
  

به گفته توکلی، با توجه به ظرفیت مناسبی که امسال وجود دارد، میتوان گفت شانس قبولی داوطلبان در کنکور 92 بیش
از 77 درصد است.

امکان انتخاب رشته به دو شیوه  
  

توکلی با بیان اینکه در دفترچه انتخاب رشته امسال دو نوع شیوه پذیرش دانشجو  دارد، تصریح کرد: داوطلبان بر اساس
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بخش اول دفترچه که بر اساس نمره آزمون  است میتوانند انتخاب رشته کنند، داوطلبانی که مجاز شدهاند میتواند 150
 کد رشته محل را از میان کد رشته محل گروه یا گروههای مجاز یا دوره یا  دورههای مجاز انتخاب کنند و به ترتیب

اولویت و علاقمندی و پس از کنترلهای  لازم از 17 تا 22 مرداد ماه میتوانند در سایت سازمان سنجش انتخاب رشته 
کنند.

  

وی تصریح کرد: شیوه دیگر انتخاب رشته داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی است که  در بخش دوم دفترچه آمده است.
براین اساس داوطلبان بر اساس کد رشته محل  هایی که در قسمت سوم دفترچه آمده است میتوانند 100 کدرشته محل

را انتخاب و  بر اساس اولویت انتخاب رشته کنند.

  

به گفته سخنگوی سازمان سنجش، افرادی که مجاز به انتخاب رشته نشدهاند و یا  در آزمون سراسری شرکت نکردهاند
میتوانند همزمان با شروع انتخاب رشته ثبت  نام کنند و از قسمت دوم دفترچه که همان انتخاب بر اساس سوابق

تحصیلی می  باشد 100 کد رشته و محل را انتخاب کنند. البته افرادی که مجاز به انتخاب  رشته شدهاند میتوانند در هر
دو قسمت دفترچه بر اساس اولویت و علاقه خود  انتخاب رشته کنند.

  

توکلی همچنین تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند با رجوع به سایت دانشگاه  آزاد اسلامی و بر اساس اطلاعیهای که از
طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه  اعلام میشود، بر اساس ضوابط موجود، کد رشته محل مورد علاقه خود را انتخاب 

کنند.
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