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نتیجه اولیه کنکور سراسری یکشنبه اعلام میشود  
  

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۳ در پنج گروه آزمایشی روز یکشنبه ۱۲
مردادماه اعلام میشود.

به  گزارش خبرگزاری فارس، براساس برنامه زمانی پیشبینیشده نتایج اولیه آزمون  سراسری سال 93 به صورت کارنامه
تنظیم و در روز یکشنبه 12 مردادماه سال 93  بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی

www.sanjesh.org  گیردمی قرار.

هر یک از داوطلبان حاضر در آزمون سراسری سال 93  میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد شدن به بخش
مشاهده کارنامه  نتایج اولیه را از طریق وارد کردن اطلاعات آزمونی، مشخصات فردی شامل نام و  نام خانوادگی، شماره
شناسنامه، سال تولد یا وارد کردن مشخصات کارت اعتباری  ثبتنام شامل شماره پرونده، رمز ورود و شماره شناسنامه یا

وارد کردن  مشخصات ثبتنامی و مشخصات فردی شامل شماره پرونده، کد رهگیری، شماره  شناسنامه نسبت به مشاهده و
پرینت کارنامه خود اقدام کنند.

براساس  برنامه زمانی پیشبینیشده داوطلبان میتوانند برای انتخاب رشته و ثبت کد  رشته انتخابی در فرم انتخاب رشته
اینترنتی در روز چهارشنبه 15 مردادماه تا  دوشنبه 20 مردادماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از مطالعه

دقیق  دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی یا گروههای آزمایشی ذیربط برای  انتخاب رشته کد رشته محلهای
انتخابی از میان کدرشتههای مجاز یا گروههای  مجاز اقدام و کدرشته محلهای انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه مرتب

کنند.

داوطلبان  باید در مرحله بعدی پس از درج کدرشتهمحلهای انتخابی در فرم پیشنویس  انتخاب رشته که در دفترچه درج
شده است و اطمینان کامل از صحت  کدرشتهمحلهای انتخابی به سایت سازمان مراجعه و برای ثبت کدرشتهمحلها به 

ترتیب اولویت علاقه اقدام کنند.

ترتیبی اتخاذ میشود که دفترچه راهنمای انتخاب رشته دو یا 3 روز قبل از اعلام نتایج بر روی سایت قرار گیرد.

همچنین  داوطلبان باید در کنترل کدرشتهمحلهای انتخابی مورد علاقه به اولویت  انتخاب، مقطع تحصیلی، دانشگاه محل
رشتهها، شهرهای محل رشتهها و دورههای  تحصیلی رشتهها دقت کافی داشته باشند.

هر داوطلب باید فرایند انتخاب رشته را تا دریافت رسید انتخاب رشته 15 رقمی ادامه داده و از فرم انتخاب رشته پرینت
تهیه کند.

فهرست اسامی نهایی پذیرفتهشدگان آزمون سراسری نیز نیمه دوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر
میشود.

فهرست  اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای نیمه متمرکز نیز 15 مهرماه به  همراه اطلاعیه سازمان سنجش در
مراحل مصاحبه آزمون عملی یا تشریحی از طریق  سایت سازمان منتشر میشود.

براساس برنامه زمانی پیشبینی شده فهرست  اسامی قبولشدگان نهایی نیمه متمرکز نیز 14 دیماه سال 93 از طریق سایت 
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سازمان سنجش منتشر میشود.
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