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جزئیات انتخاب رشته کنکور ارشد اعلام شد

جزئیات  كارنامه نتايج اوليه و نحوه تكميل فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي اينترنتي  براي داوطلبان مجاز به انتخاب  
    رشته در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي  (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1393 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 منتشر  شده است و داوطلبان ميتوانند به سايت
اينترنتي سازمان به نشاني  org.sanjesh.www مراجعه کنند و از نتيجه آزمون خود مطلع شوند.

  

دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره 2) اين آزمون شامل شرايط،  ضوابط و ظرفيت پذيرش رشتهها، در
سايت اينترنتي اين سازمان قابل دريافت است  و چنانچه اصلاحات و يا ظرفيت هاي جديدي به دفترچه راهنما اضافه

شود تا  تاریخ 28 اردیبهشت ماه از طريق سايت سازمان اطلاع رسانی می شود. داوطلباني  كه اقدام به انتخاب رشته
کنند امكان ويرايش انتخاب هاي خود را خواهند داشت.

  

مهلت انتخاب رشتههاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1393 از  روز چهارشنبه 24 اردیبهشت تا ساعت
24 روز يكشنبه 28 اردیبهشت ماه است و  داوطلب پس از ثبت كد رشته محلهاي انتخابي و تایید نهايي، شماره 15 رقمي 

رسيد را دریافت می کنند که در غير اين صورت انتخاب رشته آنان تكميل نشده  است.

  

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قبل از اقدام به تكميل فرم انتخاب رشته (در  محيط اينترنتي) دو بند مهم زیر را مشاهده
می کنند كه در صورت علامتگذاري در  يكي از اين موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده ميشود. هر زمان مشخص 
شود كه داوطلب حقايقي را عمداً يا سهواً كتمان کرده، در هر مرحله  (پذيرفتهشدن، حين تحصيل و ...) كه باشد، از

اين آزمون و آزمون سال  بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب می شود.

  

دو بند مهم مورد توجه داوطلبان:

  

اطلاعات فوق (معدل كارداني ، كارشناسي، رشته و محل تحصيل دوره كارشناسي) مورد تأييد ميباشد. □
 اطلاعات فوق (معدل كارداني ، كارشناسي، رشته و محل تحصيل دوره كارشناسي) مورد تأييد نبوده و داراي مغايرت

است. □
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تبصره: در صورتي كه داوطلبان بند دوم را علامتگذاري کنند به آنها اجازه  اصلاح و ويرايش معدل و دانشگاه محل
تحصيل داده خواهد شد و پس از ويرايش اين  موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده مي شود.

  

داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار بگيرند و به هنگام ثبتنام  در موسسه محل قبولي، داراي مغايرت
معدل باشند با توجه به مصوبات و  دستورالعملهاي مربوط از آنان ثبتنام بعمل نخواهد آمد. پس لازم است  داوطلبان
معدل خود را مورد بررسي قرار دهند تا بين معدل اعلام شده به اين  سازمان و معدلي كه به هنگام قبولي ارائه خواهند

کرد، مغايرتي نداشته باشند.

  

داوطلبان كدرشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی معارف اسلامی) باید حداكثر تا  5 روز پس از اعلام نتايج اوليه، براي
طي مراحل پذيرش به سايت معاونت امور  دفاتر، اساتيد و مبلغان به نشاني: org.asatid.www مراجعه و ضمن ثبت نام
در  اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. عدم  ثبتنام در اين سامانه به منزله انصراف از

تحصيل در اين رشته تلقي می شود.

  

داوطلبان متقاضي رشته محلهاي بورسيه داراي شرايط خاص منحصراً مجاز به  انتخاب حداكثر 2 كد رشته محل از اين
نوع كد رشته محلها هستند و تاريخ دقيق  اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و برنامه زماني مصاحبه و ساير 

مراحل گزينش از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي اين سازمان در 5  خردادماه 93 به اطلاع داوطلبان
خواهد رسيد.

  

تاريخ برگزاري آزمونهاي علمي، تشريحي، پروژه و يا عملي داوطلبان متقاضي كد  رشتههاي امتحاني
1148-1131-1115 (رشته مديريت  شهري)-1362-1360-1358-1357-1356-1352-1351-1350 و 1364 كه

مجاز به انتخاب  رشته شده باشند در تاريخ 12 خردادماه از طريق نشريه پيك سنجش و سايت  اينترنتي سازمان
سنجش اعلام می شود.

  

پاسخنامه و كليد سوالات براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته  شده اند از روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه
93 در سايت اين سازمان قابل دسترسي  است. داوطلبان در صورت سئوال می توانند حداكثر تا تاريخ 5 خرداد 93  از 

طريق شماره تلفنهاي 88923595-9 (كد 021)، يا بخش پاسخگويي اينترنتي سايت  سازمان به نشاني
www.Sanjesh.org بگذارند  ميان در سازمان اين عمومي روابط با.
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