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ایران کنفرانس

آخرین اخبار از آزمون کارشناسی ارشد  
  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشورگفت: ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  ناپیوسته با 143 کد رشته از 17 آبان ماه
آغاز شده و تا 25 آبانماه از طریق  شبکه اینترنتی سازمان سنجش ادامه دارد.

  

دکتر توکلی در گفت و گو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها اظهار داشت: تا هشت صبح امروز  22 آبان ماه 93 ، 181 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و پیش بینی 

میشود امسال نیز همانند سال گذشته حدود 950 هزار داوطلب در این سامانه ثبت  نام کنند.

  

توکلی همچنین ادامه داد: آزمون کارشناسی ارشد سال 94 همانند سال 93 اجرا  خواهد شد و دانشجویان علاوه بر
انتخاب کد رشته تحصیلی خود به عنوان انتخاب  اول، میتوانند در صورت تمایل در تقاضانامه اینترنتی از 67 کد رشته

شناور  به عنوان انتخاب دوم ثبت نام کنند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه گفت: شرایط و ضوابط پذیرش و  همچنین نحوه گزینش همانند سال
93 بوده و هیچ تغییری نکرده است و داوطلبان  باید در یک نیم روز به سوالات رشته و یا رشتههای امتحانی انتخابی خود

به  صورت چهار گزینهای پاسخ دهند.

  

توکلی همچنین در ارتباط با مواد آزمون اختصاصی رشتههای کارشناسی ارشد گفت:  مواد آزمون اختصاصی هر رشته و
ضرایب آن بر اساس سرفصل دروسی است که شورای  عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی رشتهها تصویب کرده است.

  

وی همچنین در ارتباط با کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  گفت: کارت ورود به جلسه از 12 بهمن
ماه تا 14 بهمن ماه بر روی سایت سازمان  سنجش کشور قرار خواهد گرفت و داوطلبانی که در دو کد رشته متقاضی هستند

 دارای دو کارت ورود به جلسه بوده و باید هر دو را از سایت دریافت کنند.

  

وی ادامه داد: آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در روزهای چهارشنبه 15  بهمن ماه، پنج شنبه 16 بهمن ماه و جمعه
17 بهمن در حوزههای سراسر کشور  برگزار خواهد شد.
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با اعلام نتایج آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته گفت: نتیجه اولیه
آزمون در نیمه دوم اردیبهشت ماه  سال 94 بر روی سایت سازمان قرار داده خواهد شد و آن دسته از داوطلبانی که  مجاز

به انتخاب رشته میشوند باید سریعا در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 94  نسبت به انتخاب کد رشتههای تحصیلی خود از
کد رشته و یا کد رشتههای  امتحانی مجاز اقدام کنند.

  

وی ادامه داد: پذیرش نهایی دانشجویان بر اساس 80 درصد نمره آزمون، 20 درصد  معدل تراز شده کارشناسی و همچنین
سهمیهها ، ظرفیت پذیرش رشتهها و اولویت  کدرشتههای انتخاب شده صورت میگیرد.

  

توکلی در پایان گفت: اسامی قبول شدگان نهایی در دهه اول شهریور سال 1394 اعلام میشود.
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