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ایران کنفرانس

جزییات مصاحبه معرفیشدگان رشتههای نیمه متمرکز کنکور/اعلام نتایج نهایی در  
نیمه دوم بهمن

  

اسامی 86 هزار و 500 معرفی شده چند برابر ظرفیت رشتههای مختلف تحصیلی  نیمهمتمرکز انشگاهها به منظور شرکت در
مراحل مصاحبه، معاینه، آزمون  علمی و عملی و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شد.

  

 براساس ضوابط مربوط به گزینش  رشتههای نیمهمتمرکز دورههای روزانه، شبانهبه گزارش خبرنگار دانشگاهی ایسنا،
دانشگاهها، معرفی شدگان  هریک از کدرشتههای نیمهمتمرکز تا چند برابر ظرفیت پذیرش هر رشته با  توجه به نمره کل از

بین داوطلبانی که کدرشته یا رشتههای مربوط را  انتخاب نمودهاند، استخراج و اسامی آنان در هر کدرشته اعلام شده 
است.

  

بر این اساس، با توجه به ضوابط و کسب حدنصاب نمره علمی لازم، هر داوطلب در  هر گروه آزمایشی و یا در هر دوره، در
2 کدرشته نیمه متمرکز با توجه به  اولویتهای انتخابی برای انجام آزمون عملی، مصاحبه و یا معاینه از سوی  سازمان

معرفی شده است.

نحوه شرکت در مرحله مصاحبه  
  

داوطلبان پذیرفته شده رشتههای متمرکز توجه داشته باشند، چنانچه در ردیف  معرفیشدگان چند برابر ظرفیت هر یک از
رشتههای نیمهمتمرکز قرار  گرفتهاند، در صورتیکه برای انجام مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و یا  آزمون عملی رشته یا

رشتههای نیمهمتمرکز اعلام شده، مراجعه نموده و پس  از انتخاب کدرشته محل در سایت اینترنتی سازمان، به عنوان
پذیرفته شده  نهایی هر یک از رشتههای تحصیلی نیمهمتمرکز اعلام قبولی شوند، مطابق  ضوابط قبولی قبلی آنان در رشته

متمرکز لغو میشود و باید در رشته قبولی  نیمهمتمرکز ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند و امکان بازگشت و ادامه تحصیل در 
رشته قبولی متمرکز برای آنان وجود ندارد.

نحوه پرداخت هزینه مصاحبه  
  

براساس مصوبه هیأت وزیران به منظور تامین هزینه برگزاری آزمون عملی، معرفی  شدگان مجموعه رشتههای مجسمهسازی،
نقاشی، ارتباط تصویری، هنرهای تجسمی،  گرافیک، طراحی پارچه، طراحی لباس، طراحی صنعتی، آهنگ سازی، موسیقی
(جهانی،  ایرانی و نظامی)، کتابت و نگارگری، نمایش، و تربیت بدنی باید نسبت به واریز  مبلغ 59.000 ریال بابت هزینه

آزمون عملی اقدام و سپس شماره و تاریخ فیش  واریزی را حداکثر تا تاریخ اعلام شده از 25 تا 30 مهر به سازمان با درج 
اطلاعات فیش واریزی برای هر رشته در سایت اینترنتی سازمان به نشانی  org.Sanjesh.www اعلام تا نسبت به برنامهریزی

حوزههای آزمون عملی اقدام  مقتضی بعمل آید.
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عدم اقدام به موقع درخصوص پرداخت هزینه آزمون عملی و درج اطلاعات فیش  واریزی در این تاریخ در سایت سازمان
باعث محرومیت از شرکت معرفیشدگان  رشتههای مذکور در آزمون عملی خواهد شد.

  

در هر آزمون عملی داوطلب باید مبلغ فوق را حتماً به صورت جداگانه واریز  کند، به عنوان مثال داوطلبی که برای دو
رشته متفاوت نیمهمتمرکز نقاشی و  مجسمه سازی معرفی شده است، به ازای هر رشتهای که معرفی شده، باید مبلغ  آزمون

عملی را طی دو فیش حتماً به صورت جداگانه با قید نام رشته واریز کند  ولی چنانچه در یک رشته با چند کد مثل مجموعه
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  در دورههای روزانه، شبانه، فرهنگیان، غیرانتفاعی و یا پیام نور معرفی شده  فقط یکبار

واریز کافی است، ضمناً با توجه به اینکه آزمون طراحی رشتههای  شامل نقاشی، هنرهای تجسمی، ارتباط تصویری، گرافیک،
طراحی پارچه و طراحی  لباس در یک نوبت و بصورت مجموعه برگزار میشود در صورتیکه داوطلب در یک و  یا تمامی

این رشتهها برای آزمون عملی معرفی شده منحصراً لازم است یک فیش  پرداخت کند.

مهلت انتخاب رشته از اول تا 10 آذر  
  

کلیه معرفیشدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی نیمه  متمرکز باید با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب
رشتههای نیمهمتمرکز از سایت  این سازمان، ابتدا نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی خود در فرم  پیشنویس
اقدام کنند و سپس نسبت به درج کد رشته محلهای انتخابی در فرم  انتخاب رشته از تاریخ اول تا 10 آذر با مراجعه به

سایت این سازمان و بصورت  اینترنتی اقدام کنند.

  

به گزارش ایسنا، تکمیل فرم انتخاب رشته در تاریخ فوق برای کلیه داوطلبانی  که اسامی آنان به عنوان معرفی شده یک یا
چند رشته نیمه متمرکز اعلام شده و  این داوطلبان در آزمون عملی و سایر مراحل گزینش رشته مذکور شرکت کردهاند، 

ضروری است. بدیهی است عدم انتخاب دانشگاه محل تحصیل در موعد مقرر به منزلة  انصراف از گزینش نهایی تلقی خواهد
شد.

زمان اعلام نتایج نهایی  
  

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش،اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشتههای مختلف  نیمه متمرکز بعد از انجام مراحل مصاحبه ،
معاینه و سایر مراحل گزینش و پس  از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری فقط از 

طریق سایت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

  

داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی org.Sanjesh.www،  برنامه زمان و مکان مراجعه به دانشگاهها
برای انجام مصاحبه را دریافت  کنند.

  

 2 / 2


