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جزييات ثبتنام پذيرفتهشدگان كنكور ارشد/ آغاز تكميل ظرفيت از 24 مهر
  

در پي اعلام نتايج نهايي آزمون كارشناسی ارشد سال 91 ، جزييات ثبتنام پذيرفتهشدگان آزمون از سوي سازمان
سنجش اعلام شد.

  

 سازمان سنجش آموزش كشور طي اطلاعيهاي اعلامبه گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،
كرد: آزمون كارشناسي ارشد  در 139 كد رشته امتحاني برگزار شد، كه طي آن فهرست اسامي قبول  شدگان نهايي
127 كد رشته امتحاني از 139 كد رشته امتحاني 12 شهريور اعلام  شد و فهرست اسامي قبول شدگان نهايي 12 كد

رشته امتحاني باقيمانده از 139  كد رشته شامل كد رشته هاي امتحاني 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، 1149 
(مديريت امور دفاعي (1) ارتش جمهوري اسلامي ايران )، 1150 (مديريت امور  دفاعي (2) سپاه پاسداران انقلاب

اسلامي)، 1151( فرماندهي مديريت انتظامي  (3) ، 1153 (مديريت اطلاعاتي ) ، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)،
1155  (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران)، 1158 (پدافند  غيرعامل)، 1159 (پدافند

غيرعامل ـ امنيت ملي) و كد 1160 (علوم اطلاعات و  حفاظت اطلاعات) به علت داشتن شرايط خاص و با توجه به اينكه 
ثبتنام و  برگزاري آزمون برخي از كد رشتههاي امتحاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط  با هماهنگي اين

سازمان انجام شده است، نتيجه نهايي با هماهنگي ارگانهاي  مربوط اعلام خواهد شد.

آغاز تكميل ظرفيت از 24 مهر  
  

همچنين اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي از كدرشته محلهاي جديد و همچنين  تكميل ظرفيت آزمون 24 مهر از
طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان  سنجش منتشر ميشود.

تاريخ ثبتنام پذيرفتهشدگان  
  

پذيرفته شدگان رشتههاي مختلف بايد براساس برنامه زماني سازمان سنجش  منحصراً در يكي از روزهاي شنبه 18 ،
يكشنبه 19 و دوشنبه 20 شهريور براي  ثبتنام به موسسه محل قبولي مراجعه كنند. عدم مراجعه پذيرفتهشدگان در  تاريخ

يا تاريخهاي تعيين شده براي ثبتنام به منزله انصراف از ادامه  تحصيل تلقي ميشود.

انتشار كارنامه در اوايل مهر ماه  
  

در گزينش هر يك از رشتهها، حد نصاب نمره علمي لازم تعيين شده ملاك عمل  قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون
مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد  ظرفيت هر رشته با رعايت آييننامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه

تخصيص  داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.براي داوطلبان واجد شرايط  گزينش، كارنامهاي حاوي
اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته  شده در هر يك از كد رشتههاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم

و از طريق  سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.

  

با اعلام سازمان سنجش، تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال  پذيرفتهشدگان دورههاي كارشناسي ارشد در حيطه
وظايف اين سازمان نيست. لذا  در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.
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مدارك لازم براي ثبتنام  
  

به گزارش ايسنا، اصل مدرك كارشناسي، اصل شناسنامه و كارت ملي و دو  سري فتوكپي از تمام صفحات آن، شش قطعه
عكس،مدركي كه وضعيت نظام  وظيفه را مشخص كند، حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و  شرط

سازمان متبوع براي كارمندان دولت برخي از مدارك لازم براي ثبتنام  است.

دارندگان مغايرت معدل تا مهر وضعيت خود را مشخص كنند  
  

شايان ذكر است كه، معدل ليسانس پذيرفته شده بايد با معدلي كه قبلاً  در زمان ثبت نام و يا شركت در آزمون به
سازمان اعلام نموده، يكسان  باشد، بديهي است از ثبتنام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل  باشند

خودداري ميشود.بنابراين داوطلباني كه داراي مغايرت معدل ميباشند  بايد وضعيت نهايي خود را تا پايان مهر از
دانشگاه محل قبولي پيگيري كرده و  از مراجعه به سازمان سنجش خودداري نمايند.

  

در همين راستا اسامي برخي از رشته محلهاي حذف شده از دفترچه راهنماي  انتخاب رشتههاي تحصيلي كارشناسي
ارشد ناپيوسته داخل در سايت سازمان سنجش  به نشاني org.sanjesh.www درج شده است.

  

انتهاي پيام
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