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ایران کنفرانس

جزییات نحوه ثبتنام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 93  
  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز ثبتنام آزمون  کارشناسی ارشد سال 93، جزییات ثبتنام و
برگزاری این آزمون را تشریح کرد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه ثبتنام این
آزمون تا 19 آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت:  داوطلبان همزمان با آغاز ثبتنام و تا 21 آبان ماه میتوانند در صورت

لزوم  نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

  

وی درباره نحوه ثبتنام در این آزمون، تصریح کرد: داوطلبان باید پس از  مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه
دقیق اطلاعیه سازمان درباره آزمون  کارشناسی ارشد سال 93 و تهیه کردن مدارک لازم، نسبت به پرداخت مبلغ 17 هزار 

800 تومان از طریق اینترنتی توسط یکی از کارتهای عضو شبکه شتاب، بابت  هزینه ثبتنام، نسبت به خرید کارت
اعتباری ثبتنام و درج مشخصات ثبتنامی  خود در سایت اقدام کنند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: همه فارغالتحصیلان دورههای کارشناسی مورد  تایید، بدون توجه به نوع مدرک
تحصیلی، میتوانند در آزمون ورودی دورههای  کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل در رشتههای امتحانی گروه علوم انسانی،

علوم  پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی به جز کدرشتههای امتحانی که  شرط عنوان مدرک تحصیلی
مشخص، در آنان اعمال و در جدول رشتههای امتحانی درج  شده است، ثبتنام و شرکت کنند.

  

توکلی تاکید کرد: بنابراین تحصیل در دوره کارشناسی ارشد منوط به قبولی در  آزمون ورودی و گذراندن دروس پیش
نیاز به تشخیص گروه آموزشی مربوطه بوده و  هزینه دروس پیش نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت خواهد شد.

  

وی همچنین با اشاره به انتشار اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری آزمون  کارشناسی ارشد از ششم بهمن ماه از طریق نشریه
پیک سنجش و سایت سازمان سنجش  به نشانی org.sanjesh.www اظهار کرد: کارت ورود به جلسه آزمون و همچنین

برگ  راهنمای آزمون از 14 تا 18 بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترسی  خواهد بود.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان برگزاری آزمون، گفت: آزمون  کارشناسی ارشد سال 93 در
روزهای 16، 17 و 18 بهمن ماه برگزار میشود.
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توکلی با بیان اینکه کارنامه نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه تنظیم و  در نیمه دوم اردیبهشت ماه 93 از طریق
سایت سازمان در اختیار داوطلبان قرار  میگیرد، تصریح کرد: داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون مجاز  به
انتخاب رشته شوند، در نیمکه دوم اردیبهشت ماه سال آینده و در محدوده  زمانی که متعاقبا اعلام میشود، میتوانند نسبت

به انتخاب کد رشته محلهای  تحصیلی خود اقدام کنند.

  

وی خاطر نشان کرد: زمان انتشار اطلاعیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد  رشته محلهای بورسیه یا دارای شرایط
خاص، زمان انجام مصاحبه یا تاریخ آزمون  دوم رشتههای دارای آزمون تشریحی یا پروژه نیمه دوم خرداد ماه سال

آینده  خواهد بود.

  

مشاور عالی سازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج نهایی این آزمون، گفت:  نتایج نهایی و فهرست اسامی پذیرفته شدگان
نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 93  در دهه نخست شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان

خواهد  رسید.
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