
آغاز ثبت نام آزمون ارشد 94 (93/8/17)

نوشته شده توسط مدير كل
شنبه ، 17 آبان 1393 ، 16:18 - 

ایران کنفرانس

آغاز ثبت نام آزمون ارشد 94  
  

ثبتنام آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته 94 برای پذیرش دانشجو  در 143 کد رشته امتحانی و 6 گروه
آموزشی آغاز گردید.

  

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، گفت: ثبت نام برای شرکت در این آزمون که منحصرا از طریق شبکه اینترنتی  سازمان سنجش آموزش کشور به

نشانی org.sanjesh.www صورت میپذیرد تا روز  یکشنبه 25 آبانماه ادامه دارد.

  

وی ادامه داد: کلیه داوطلبان ضرورت دارد در این مهلت پس از مطالعه تغییر  دفترچه راهنما که از ساعت 18 امروز روی
سایت قرار میگیرد و تهیه مدارک  مورد نیاز نسبت به ثبتنام در این آزمون و همچنین المپیاد دانشجویی کشور  اقدام

کنند.

  

وی در مورد پرداخت هزینه این ثبتنام توضیح داد: با توجه به اینکه پرداخت  هزینه ثبت نام اینترنتی است داوطلبان
لازم است به وسیله کارتهای عضو شبکه  بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت 250 هزار ریال 

به عنوان وجه ثبت نام برای ثبت نام اقدام کنند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه گفت: هر داوطلب میتواند علاوه  بر کد رشته امتحانی اصلی خود
(کد رشته امتحانی اول) نسبت به انتخاب کد  رشته امتحانی دوم از میان 67 کد رشته امتحانی که در دفترچه راهنما به

عنوان  کد رشته شناور مشخص گردیده است، اقدام کند.

  

توکلی در مورد هزینه ثبتنام برای انتخاب کد رشته امتحانی دوم توضیح داد:  داوطلبانی که مایل به انتخاب کد رشته
امتحانی دوم هستند باید مبلغ 25 هزار  تومان دیگر نیز پرداخت کنند. همچنین علاقهمندان به پذیرش در دانشگاه پیام  نور

و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی هم باید مبلغ 8 هزار تومان پرداخت  کنند.

  

*جزییات ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه در مورد کارت شرکت و برگه  راهنمای این آزمون گفت: کارت
شرکت و برگه راهنمای این آزمون از روز یکشنبه  12 بهمنماه 93 لغایت روز سهشنبه 14 بهمنماه روی سایت سازمان

سنجش قرار  میگیرد.

  

توکلی در مورد تاریخ برگزاری این آزمون اظهار کرد: این آزمون در صبح و عصر  روز چهارشنبه 15، پنجشنبه 16 و جمعه
17 بهمنماه 93 برگزار میشود و نتایج  آن در نیمه دوم اردیبهشتماه سال 94 به صورت کارنامه اعلام خواهد شد.
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