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آغاز تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از اول آبان/امکان انتخاب رشته مجدد کلیه  
شرکتکنندگان

  

مشاور عالی سازمان سنجش از آغار مرحله تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محلهای  آزمون کارشناسی ارشد از فردا
دوشنبه اول آبان ماه خبر داد و گفت: برای  این مرحله 13 هزار و 500 ظرفیت جدید ایجاد شده است.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، گفت: داوطلبانی که  در آزمون کارشناسی ارشد 91 ثبتنام و
در جلسه امتحانی حاضر بودند، براساس  ضوابط و شرایط میتوانند از روز دوشنبه اول تا چهارشنبه 3 آبان ماه به  پایگاه

اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: org.sanjesh.www برای  شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت مراجعه کنند.

  

وی افزود: آندسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته  شده نهایی در یکی از کدرشته محلهای تحصیلی
بورسیه و یا دارای  شرایط خاص اعلام شده است، حق انتخاب کدرشته محلهای مندرج در این  اطلاعیه را ندارند.

  

به گفته توکلی، چنانچه هر یک از داوطلبان که فهرست آنان به عنوان  پذیرفته شده نهایی از طریق پایگاه اینترنتی این
سازمان اعلام شده، در  ردیف پذیرفتهشدگان هر یک از کدرشته محلهای این اطلاعیه قرار گیرند،  قبولی قبلی آنان لغو

میشود و باید برای ادامه تحصیل به محل قبولی  جدید مراجعه کنند.ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه
 باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند  داشت. لذا به پذیرفتهشدگان تأکید

میشود در انتخاب کدرشته محلهای  مندرج در این اطلاعیه دقت کافی را داشته باشند، در غیر این صورت  هیچگونه
اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

  

وی با بیان اینکه نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محلهای مندرج در  این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر
دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، نیمسال  اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-92 خواهد بود، تصریح کرد: در آن دسته 

از کدرشتههای امتحانی که ظرفیت اعلام شده جدید بیش از یک محل  تحصیل باشد، داوطلبان در صورت تمایل
میتوانند با توجه به مندرجات  کارنامه، کلیه کدرشته محلهای مورد علاقه خود را (حداکثر تا 20 کدرشته  محل) به ترتیب

اولویت، انتخاب کنند.

  

مشاور سازمان سنجش تاکید کرد: هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب کدرشته  تحصیلی خواهد بود که در رشته امتحانی
مربوط شرکت کرده و براساس  کارنامه نتایج اولیه در آن رشته و گرایش مربوط دارای نمره کل مثبت  میباشد.همچنین
کدرشته محلهای مربوط به رشتههای امتحانی دارای آزمون عملی  و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً

در آزمونهای عملی و  تشریحی شرکت نمودهاند میتوانند انتخاب کنند.

 1 / 2



آغاز تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از اول آبان /امکان انتخاب رشته مجدد کلیه شرکتکنندگان  (30-7-91)

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 30 مهر 1391 ، 08:16 - 

  

وی ادامه داد:داوطلبانی که متقاضی ثبتنام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت  هستند باید نسبت به واریز مبلغ 28.000
ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی  اقدام کنند.

  

به گزارش ایسنا، فایل کدرشته محلهای مورد پذیرش در تکمیل ظرفیت ارشد 91 در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
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