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ایران کنفرانس

جزییات آزمون ارشد 92/آغاز توزیع کارت از دوشنبه و برگزاری آزمون از 18  
بهمن

  

سازمان سنجش تاریخ، محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد  سال 1392 و همچنین هیجدهمین
دورهالمپیاد علمی دانشجویی کشور را اعلام  کرد.

  

 آزمون کارشناسی ارشد برای  133 کدرشته امتحانی در صبح و بعدازظهربه گزارش خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا،
روزهای چهارشنبه 18، پنچشنبه 19 و  جمعه 20 بهمن ماه و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته 

امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

  

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبتنامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون  داوطلبان از روز یکشنبه 15 بهمن برای
مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان  سنجش به آدرس org.sanjesh.www قرار میگیرد، لذا داوطلبان لازم است بر

اساس  مشخصات شناسنامهای و یا شماره پرونده و کد رهگیری وارد سایت سازمان شده و  نسبت به پرینت کارت شرکت در
آزمون اقدام کنند.

  

بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و  هم چنین اصل کارت ملی و یا
اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.  لذا کلیه داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام

کنند.

  

گفتنی است، داوطلبانی که به هر طریق موفق به مشاهده و پرینت کارت ورود به  جلسه نمیشوند باید از روز دوشنبه 16
بهمن از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 به  نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.

  

بر اساس این گزارش، آندسته از داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی  متقاضی شرکت در یکی از 66 کد رشته
امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم نیز  باشند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت این 

سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند.

  

آزمون کد رشتههای امتحانی 1129 (زبان و ادبیات اردو)، 1154 (مطالعات  دفاعی استراتژیک)، 1155 (اطلاعات
استراتژیک)، 1156 (آماد) ،1157(مدیریت  بحران)، 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست)، 1356 (نمایش عروسکی)،
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1360  (مجموعه موسیقی)، منحصراً در شهرستانتهران برگزار خواهد شد ؛ لذا  داوطلبان هر یک از کد رشتههای
امتحانی1129، 1154، 1155، 1156،  1157،1287، 1356و 1360 ضرورت دارد براساس آدرس و تاریخ مندرج بر

روی کارت  شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

  

به گزارش ایسنا، آزمون کد رشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی الهیات و معارف  اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس
مشهد و قم برگزار میشود. لذا حوزه امتحانی  داوطلبان این کد رشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان

(براساس  تقاضانامه ثبت نامی تکمیلی توسط داوطلبان) تعیین شده که لازم است داوطلبان  استانهای خراسان رضوی،
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان  وبلوچستان و یا گلستان برای شرکت در جلسه آزمون منحصراً به

شهرستان مشهد  (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و سایر داوطلبان این کد رشته امتحانی به  شهرستان قم (دانشگاه قم )
مراجعه کنند.

  

محل برگزاری آزمون برای 7 کد رشته امتحانی شامل کد رشتههای امتحانی 1147،  1150،1149، 1151، 1153 و
1158،1159 که ثبت نام آنها توسط دستگاههای  اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان

تهران خواهد  بود و از طریق اطلاعیهای که هریک از ارگانهای ذیربط صادر میکنند آزمون  این کد رشتهها در
تاریخهای پیش بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته  از داوطلبان کارت شرکت در آزمون از طریق سایت سازمان

صادر نشده است.

  

لازم به توضیح است که آزمون کد رشته امتحانی 1151 در روز جمعه 13 بهمن برگزار میشود.

جزییات هیجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی  
  

از آنجا که همزمان با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 1392، اولین مرحله  آزمون هیجدهمین دوره المپیاد علمی
دانشجویی در رشتههای زبان و ادبیات  فارسی (کد 1101)، مجموعه علوم اقتصادی (کد 1105)، الهیات و معارف اسلامی

–  علوم قرآن وحدیث (کد1111)، مجموعه علوم تربیتی 1(کد1117)، مجموعه حقوق (کد  1126)، مجموعه شیمی
(کد1203)، فیزیک (کد1204)، مجموعه زیست شناسی (کد1206)،  مجموعه آمار (کد1207)، مجموعه ریاضی

(کد1208)، مجموعه زیست شناسی گیاهی  (کد 1213)، مجموعه زیست شناسی جانوری (کد1214)، مجموعه مهندسی برق 
(کد1251)، مجموعه مهندسی شیمی (کد1257)، مجموعه مهندسی عمران (کد1264)،  مجموعه مهندسی مکانیک

(کد1267)، مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد1277)، مهندسی  کشاورزی –زراعت و اصلاح نباتات (کد1303) و طراحی
صنعتی (کد1362) برگزار  میشود، لذا آن دسته از داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد  علمی

دانشجویی کشور شدهاند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای  هریک از رشتههای مذکور، در آزمون رشته
امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط  شرکت کنند.

  

داوطلبان فوق الذکر باید همزمان با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از  تاریخ 15 بهمن به سایت اینترنتی سازمان
مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت  در آزمون اقدام کنند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت

در  آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون و نحوه رفع نقص کارت  
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درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد لازم است به شرح زیر اقدام شود:

  

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1،2، 4 ، 5، 6، 11، 12، 13 ، 14  و 16 کارت شرکت در آزمون وجود
دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد  مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا 21 بهمن منحصراً به سایت اینترنتی 

سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.

  

درصورتی که داوطلبی نسبت به بندهای 3 ، 7 و 10 ( جنس، معلولیت و زبان  خارجی) معترض بود ضروری است از روز
دوشنبه 16 بهمن به نماینده سازمان سنجش  مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید.

  

داوطلبانی که قبلاً در هنگام ثبت نام نسبت به انتخاب بند((پیام نور)) و  ((موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی)) اقدام ننمودهاند
و هم اکنون خواستار  اعمال بند پیام نور و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی باشند. لازم است پس از  مطالعه شرایط و ضوابط
نسبت به پرداخت هزینه به مبلغ 58 هزار ریال به صورت  الکترونیکی اقدام و سپس بند مربوط را در قسمت ویرایش اعمال

کنند.

باجههای رفع نقص کارت کنکور در تهران  
  

حوزه خواهران : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران

  

نشانی:تهران- خیابان انقلاب- دروازه دولت – خیابان شهید مفتح – شماره 43 – دانشگاه خوارزمی

  

حوزه برادران : دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش

  

تهران- ضلع شمال غربی میدان فردوسی- کوچه شاهرود- دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش

سهمیه رزمندگان  
  

بر اساس این گزارش، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند 15 (سهمیه ثبت  نامی)کارت شرکت در آزمون وجود
دارد(برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه  رزمندگان - سپاه پاسداران ، وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه ستاد

کل  نیروهای مسلح) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا 23 بهمن به ارگان  مربوط مراجعه کنند تا
درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از  داوطلبان از طریق ارگان مربوطه حداکثر تا 8 اسفند در اختیار سازمان
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سنجش  قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی  قابل پذیرش نیست.

  

همچنین داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیههای بنیاد شهید و امورایثارگران  جهت اعلام مغایرت حداکثر تا 21 بهمن
منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش  مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام

کنند  تا در صورت تایید، سهمیه توسط ارگان مربوط اعمال شود. در غیراینصورت با  سهمیه آزاد گزینش انجام میشود و
هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

نحوه تاثیر و اعمال معدل در گزینش داوطلبان  
  

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، براساس اطلاعاتی که توسط شخص  داوطلب به هنگام ثبت نام
اینترنتی ارائه شده، درج گردیدهاست. لذا لازم است  معدل مندرج در کارت ورودی خود را ررسی و چنانچه داوطلبی در
زمان ثبتنام  برای شرکت در آزمون موفق نشده است که معدل واقعی خود را بنا به دلایلی در  فرمهای اینترنتی ثبت نام

ثبت نماید، لذا در این مرحله میتواند با مراجعه  به سایت این سازمان و ورود به مرحله ویرایش نسبت به اصلاح معدل
واقعی خود  اقدام کنند. بدیهی است در غیراینصورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص  داوطلب است.

  

داوطلبانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون شاغل به تحصیل در مقطع  کارشناسی بوده و حداکثر تا شهریور 92
فارغ التحصیل خواهند شد، لازم است  میانگین (معدل) واحدهای گذرانده شده آنان تا شهریور 91 با معدل مندرج در 

کارت ورودی یکسان باشد و در صورت قبولی همین میانگین (معدل) را به موسسه  محل قبولی ارائه کنند.

  

به گزارش ایسنا، پس از برگزاری آزمون و تصحیح اوراق، کارنامه کلیه  داوطلبان شرکت کننده درآزمون هریک از کد
رشتههای امتحانی، بنحو  مقتضی و از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار داده میشود و  آندسته از
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و  یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی

مجاز یا کد رشتههای امتحانی  مجاز را خواهند داشت.

  

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1392 منحصراً اینترنتی  انجام می گیرد و داوطلبانیکه مجاز به
انتخاب رشته میشوند، ضرورت دارد بر  اساس دستورالعملهائی که متعاقباً اعلام میگردد، نسبت به انتخاب کد رشته 

محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشتههای امتحانی  مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به
تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام  نمایند.
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