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توزیع کارت شرکت در کنکور ارشد فراگیر پیامنور از سهشنبه 26 آذر

  

  

حسین توکلی مشاور عالی رئیسسازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، 
اظهار داشت: ثبتنام برای شرکت در آزمون دورههای فراگیر کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نور در 125 کد رشته

امتحانی از روز یکشنبه 14 مهر 92 از طریق  شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و با در نظر گرفتن مهلت
تمدید  شده در روز پنجشنبه 25 مهر ماه 92 پایان پذیرفت.

  

وی افزود: در این آزمون تعداد 109 هزار و 844 نفر ثبتنام کردند که از  این تعداد 51 هزار و 2 نفر زن و 58 هزار و
882 نفر مرد هستند. به عبارت  دیگر 46.41 درصد داوطلبان زن و 53.59 درصد داوطلبان مرد هستند.

  

توکلی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون دورههای  فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور در صبح روز
جمعه 29 آذر ماه 92 در 85  شهرستان کشور برگزار خواهد شد.

  

مشاور عالی رئیسسازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش کشور  در مورد تاریخ و نحوه پرینت کارت
شرکت در آزمون دورههای فراگیر کارشناسی  ارشد دانشگاه پیام نور و نحوه رفع نقص و محلهای آن در روز دوشنبه 25

آذر  92 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده میشود و در نشریه پیک  سنجش  نیز منتشر خواهد شد.

  

توکلی تصریح کرد: کارت شرکت در آزمون و برگه راهنمای مربوطه از روز  سهشنبه 26 آذر ماه 92 بر روی سایت سازمان
آموزش سنجش کشور قرار میگیرد و  تمامی داوطلبان ثبتنام کننده ضرورت دارد از روز سهشنبه 26 آذر ماه 92 تا 

ساعت 24 روز پنجشنبه 28 آذر ماه 92 به سایت سازمان مراجعه و با وارد کردن  اطلاعات شناسنامهای و اطلاعات
ثبتنامی، مشاهده و پرینت کارت شرکت در  آزمون خود و برگه راهنمای مربوط اقدام کنند.
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