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ایران کنفرانس

دفترچههای انتخاب رشته کنکور منتشر شد  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای  تحصیلی برای دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی، گفت: دفترچه راهنمای انتخاب  رشته گروههای آزمایشی به صورت مجزا و رنگی منتشر شد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،  با بیان اینکه دفترچه راهنمای انتخاب
رشته گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و  گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به رنگ مشکی است، اظهارکرد:

همچنین  دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی و گروههای آزمایشی  هنر و زبانهای خارجی به
رنگ آبی و علوم انسانی و گروههای آزمایشی هنر و  زبانهای خارجی به رنگ سبز است.

  

وی افزود: در باجههای پستی به داوطلبانی که فقط در گروه آزمایشی هنر و یا  فقط در گروه آزمایشی زبانهای خارجی
و یا در گروههای آزمایشی هنر و  زبانهای خارجی مجاز به انتخاب رشته شدهاند، یکی از دفترچههای راهنمای  انتخاب

رشته یعنی دفترچه راهنمای انتخاب رشته "علوم ریاضی و فنی و گروههای  هنر و زبانهای خارجی" یا "علوم تجربی و
گروههای هنر و زبانهای خارجی" و  یا "علوم انسانی و گروههای هنر و زبانهای خارجی" داده خواهد شد.

  

توکلی با اشاره به مهلت انتخاب رشته از 17 تا 22 مرداد ماه، گفت: بر اساس  دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با
وارد کردن شماره پرونده، نام  کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره  شناسنامه نسبت
به ثبت کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه از رشتههای  تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز در

دورههای مختلف  روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و بینالملل دانشگاهها، موسسات آموزش  عالی غیرانتفاعی و
غیردولتی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه ویژه  فرهنگیان(مراکز تربیت معلم) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اقدام و نسبت 

به تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است اقدام کنند.

  

وی افزود: پس از تائید نهایی کد رشتههای انتخابی توسط داوطلب، شماه رمز 15  حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در
اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این  رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه

میشود  و داوطلبان باید توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر  داوطلب داده میشود و در صورت
انتخاب رشته و دریافت رسید 15 حرفی به هیچ  عنوان اجازه انتخاب رشته مجدد را ندارند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: البته در صورتی که نیاز به تصحیح و یا  ویرایش انتخابهای خود را داشته باشند،
میتوانند با مراجعه به بخش ویرایش  نسبت به اصلاح انتخابهای خود اقدام کرده و رسید لازم را دریافت کنند،  بنابراین

به داوطلبان توصیه میشود در انتخاب رشته نهایت دقت را داشته  باشند.
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