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ایران کنفرانس

  

اعلام زمان و نحوه ثبت نام پذیرش بدون آزمون در 3 مقطع اعلام شد

سازمان  سنجش آموزش کشور فرآيند ثبت نام پذيرش بدون آزمون ورودي متقاضيان واجد  شرايط براي ورود به  
    مقاطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد و دكتري سال  تحصيلي 94- 93 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به توجه به ابلاغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  پذيرش و جايابي متقاضيان در سالجاري
درمقاطع كارشناسي ناپيوسته،  كارشناسيارشد و دكتري براساس آييننامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی  برای ورود

به دوره های تحصیلی بالاتر با تاييد نهايي سازمان سنجش صورت  ميپذيرد.

  

شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش:

  

1ـ مقطع دكتري تخصصي

  

پذيرش در مقطع دكتري تخصصي صرفاً به صورت مستقيم براساس فراخوان خاص  دانشگاهها طبق كليه ضوابط و شرايط
آيين نامه مذكور و مصوبات وزارت متبوع  انجام ميپذيرد و تاييد نهايي آنان از طريق سازمان سنجش آموزش كشور

خواهد  بود.

  

ـ مقطع كارشناسي ارشد2

  

متقاضيان واجد شرايط مي توانند به صورت مستقيم از طريق فراخوان دانشگاهها  اقدام و در صورت عدم پذيرش مي
توانند از تاريخ  15 تیر لغايت 25 تیر به  سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور org.sanjesh.www جهت ثبت

نام در  دانشگاههايي كه پذيرش توسط دانشگاه صورت نمي پذيرد، مراجعه کنند.

  

3- مقطع كارشناسي ناپيوسته

  

متقاضيان واجد شرايط مي توانند به صورت مستقيم از طريق فراخوان خود  دانشگاهها اقدام و در صورت عدم پذيرش
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ميتوانند از تاريخ 10 تا 20 تیر به  سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور org.sanjesh.www جهت ثبت نام در 
دانشگاههايي كه پذيرش توسط دانشگاه صورت نمي پذيرد، مراجعه کنند.

  

تذکرات

  

1ـ پذيرش توسط سازمان در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي ناپيوسته صرفاً  براي دانشگاهها و موسساتي صورت مي
گيرد كه مستقيماً اقدام به پذيرش دانشجو  براساس آيين نامه مذكور نکرده اند لذا متقاضياني كه در سايت سازمان

سنجش  ثبت نام كنند، براساس ظرفيتهاي موجود گزينش خواهند شد و لزوماً تمام  متقاضيان ثبت نام شده جايابي
نخواهند شد.

  

2- فهرست اسامي دانشگاهها و رشته هايي كه مقرر است پذيرش آنها از طريق  فرآيند جايابي اين سازمان صورت
پذيرد در زمان ثبت نام اطلاع رساني خواهد  شد.

  

3- دانشجويان واجد شرايط آيين نامه مذكور ميبايست فرم تقاضانامه ورود به  مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي
ارشد را كه در سايت سازمان سنجش قابل  مشاهده بوده و در اختيار دانشگاهها نيز قرار داده شده است با تاييد و مهر 

دانشگاه فارغ التحصيلي پس از اسكن، در زمان ثبتنام در سايت سازمان بارگذاري  و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

  

4- آيين نامه مذكور و  دستورالعملها، مصوبات و فرمهاي مربوط از طريق سايت اين سازمان و از پيوند زير قابل
دريافت است.
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