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شروع ثبت نام دانشجويان ممتاز برای ورود بدون آزمون به كارشناسی ارشد از طريق
پايگاه اينترنتی سازمان سنجش 

پرتال دانشگاهی به نقل از ایرنا: تهران - ثبت نام دانشجويان ممتاز دوره  كارشناسي  
پيوسته و ناپيوسته براي استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در  مقطع كارشناسي

ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور از طريق پايگاه  اينترنتي سازمان سنجش
آغاز شد.

مشاورعالي سازمان سنجش آموزش كشور  روز چهارشنبه گفت: مهلت ثبت نام داوطلبان
استفاده از تسهيلات پذيرش بدون  آزمون در مقطع كارشناسي ارشد سال 91 تا پايان

ساعت اداري روز 13 شهريورماه  ادامه دارد.

'حسين توكلي' افزود: داوطلبان براي اطلاع و دريافت فايل  آيين نامه ارائه تسهيلات به
برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي  بالاتر و همچنين ثبت نام و تكميل
org.sanjesh.www مدارك خود مي توانند به پايگاه اينترنتي  سازمان سنجش به نشاني

مراجعه كنند.

وي درمورد شرايط  دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته براي ثبت درخواست ورود
بدون آزمون به  مقطع كارشناسي ارشد گفت: دانشجويان رتبه اول دوره كارشناسي
ناپيوسته ورودي  سالهاي 88 يا 89 كه در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي

دانشگاه محل  تحصيل خود كه پس از سه نيمسال تحصيلي داراي ميانگين كل حداقل
17 باشند و  حداكثر در چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند و در دوره كارداني به

لحاظ  ميانگين كل جزو 10 درصد برتر باشند مي توانند براي ثبت نام اقدام كنند.

توكلي  درمورد شرايط دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته براي ورود به مقطع كارشناسي 
ارشد بدون شركت در آزمون نيز گفت: دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته ورودي 

سالهاي 86 يا 87 كه پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل 100 
واحد درسي) به لحاظ ميانگين كل جزو 10 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم 

ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند براي 
ثبت نام استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد مجاز هستند.

وي  ادامه داد:همچنين دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته ورودي سال 86 يا 87 كه 
پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل 100 واحد درسي) به لحاظ 

ميانگين كل جزو 20درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود بوده و  حداكثر
در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانشآموخته شوند و داراي رتبههاي كشوري  زير 100
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در گروه آزمايشي علوم رياضي و فيزيك يا علوم تجربي، زير 50 در گروه  آزمايشي
علوم انساني و رتبه زير 20 در گروه آزمايشي هنر و زبان باشند نيز  مي توانند براي
استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در دوره هاي كارشناسي  ارشد اقدام كنند.

مشاورعالي سازمان سنجش درمورد دستورالعمل و شيوه  ثبت نام نيز توضيح داد:
دانشجويان ممتاز در مرحله اول بايد فرمهاي مربوط  به خود را از دانشگاه فارغ

التحصيلي يا سايت سازمان سنجش آموزش كشور تهيه  كرده و آن را به تاييد و مهر
دانشگاه برسانند و سپس با مراجعه به سايت سنجش  ديگر مراحل ثبت نام را مطابق

دستورالعمل راهنما دنبال كنند.

وي تاكيد كرد: پس از پايان تمام مراحل ثبت نام، يك كدرهگيري 12 رقمي توسط
سيستم به داوطلب ارائه مي شود كه قابليت چاپ نيز دارد.
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