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مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه تا امروز بیش از 130 هزار داوطلب در  آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی ثبتنام کردهاند،  گفت:مهلت ثبتنام تا روز سهشنبه 16 آبان ماه ادامه دارد.

  

 با اشاره به مهلت ثبتنام آزمونحسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
کارشناسی ارشد تا روز سهشنبه از طریق  سایت سازمان به نشانی org.sanjesh.www ، گفت: متقاضیان شرکت در آزمون 

کارشناسی ارشد پس از انجام ثبتنام در این دوره از آزمون میتوانند تا 17  آبان ماه نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات
اقدام کنند.

  

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که در کد رشته تحصیلی دوره روزانه اعم از  متمرکز و یا نیمه متمرکز آزمون کارشناسی
ارشد 91 پذیرفته شدهاند و  پذیرفتهشدگان نهایی کد رشته محلهای بورسیه و یا شرایط خاص آزمون ارشد 91،  حق

ثبتنام در آزمون کارشناسی ارشد 92 را ندارند.

  

توکلی با اشاره به اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 91  در اواخر دی ماه و یا اوایل بهمن ماه،
گفت: به آن دسته از داوطلبانی که در  مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 91 انتخاب رشته کردهاند، توصیه 
میشود در آزمون کارشناسی ارشد 92 ثبتنام کنند تا در صورت عدم قبولی، در  مرحله تکمیل ظرفیت ثبتنام خود را

نیز انجام داده باشند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش در پاسخ به انتقاد داوطلبان در خصوص زمان اعلام  نتایج مرحله تکمیل ظرفیت، گفت: امسال
برخلاف سالهای گذشته کلیه  شرکتکنندگان آزمون ارشد میتوانستند در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب رشته  مجدد
داشته باشند، از آنجاکه علاوه بر بررسی نمرات علمی ثبتنام کنندگان  باید صلاحیتهای عمومی آنان نیز بررسی شود،
قاعدتا طی این پروسه زمانبر  خواهد بود، بنابراین توصیه میشود داوطلبان شرکتکننده در مرحله تکمیل  ظرفیت، در

آزمون ارشد 92 ثبتنام کنند.
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