اطّالعيه دوّم تكميل ظرفيت آزمون تحصيالت تكميلی (كارشناسی ارشد ناپيوسته( سال4931
پيرو انتشار اطالعيه مورخ  6/7/49سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تكميل ظرفيت برخي از رشتههاي آزمون تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال  4931بدينوسيله به اطالع كليه داوطلبانی که در
آزمون مذكور ثبتنام و شركت نمودهاند ،ميرساند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره  )2آزمون مذكور و همچنين اطالعيههای ثبتنامي منتشره از سوي اين سازمان ،داوطلباني
كه از كدرشته محلهاي اين اطالعيه و اطالعيه قبلي ( )6/7/31نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي مورد نظر (حداكثر  22كدرشته محل) مطابق رشته امتحاني خود اقدام نموده و يا در حال اقدام ميباشند ،ميتوانند حداكثر تا
پايان روز پنجشنبه مورخ  6949/7/66نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش انتخاب رشته خود اقدام نمايند.
الف) موارد قابل توجه:
 -4گـزينش نهـايي در هر يك از كدرشته محلهاي تحصيلي اعالم شده در اين اطالعيه و اطالعيه قبلي ،مطابق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچههاي راهنماي شماره  4و  2آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دورههاي كارشناسي
ارشد ناپيوسته داخل) سال  4931انجام خواهد شد.
 -2آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي بورسيه و يا داراي شرايط خاص اعالم شده است ،حق انتخاب كدرشته محلهاي مندرج در اين اطالعيه را ندارند.
 -9چنانچه هر يك از داوطلبان كه فهرست آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان اعالم گرديده (به غير از كدرشته محلهاي بورسيه وكدرشته محلهاي داراي شرايط خاص كه مطابق بند  2فوق حق
شركت ندارند) در رديف پذيرفتهشدگان هر يك از كدرشته محلهاي اين اطالعيه قرار گيرند ،قبولي قبلي آنان (قبولي اعالم شده قبلی) «كان لم يكن» تلقي ميگردد و بايد براي ادامه تحصيل به محل قبولي جديد مراجعه نمايند.
لذا به پذيرفتهشدگان تأكيد ميشود در انتخاب كدرشته محلهاي مندرج در اين اطالعيه دقت كافي مبذول دارند ،در غير اينصورت هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
 -1نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محلهاي مندرج در اين اطالعيه بسته به امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي ،در اولين نيمسال تحصيلي ممكن خواهد بود.
 -5در آن دسته از كدرشتههاي امتحاني كه ظرفيت اعالم شده جديد بيش از يك محل تحصيل باشد ،داوطلبان در صورت تمايل ميتوانند با توجه به مندرجات كارنامه ،كليه كدرشته محلهاي مورد عالقه خود را (حداكثر تا  22كدرشته
محل) به ترتيب اولويت ،انتخاب نمايند.
 -6هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب كدرشته تحصيلي خواهد بود كه در آزمون كدرشته امتحاني مربوط شركت كرده و براساس كارنامه نتايج اوليه در آن رشته و گرايش مربوط دارای نمره کل بزرگتر یا مساوی یک میباشد.
 -7كدرشته محلهاي مربوط به رشتههاي امتحاني داراي آزمون عملي و تشريحي اين اطالعيه را منحصراً داوطلباني كه قبال ً در آزمونهاي عملي و تشريحي شركت نمودهاند ميتوانند انتخاب نمايند.
 -8واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در رابطه با اين اطالعيه از اين تاريخ لغايت  46/7/31همه روزه به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده پاسخگويــي به سؤاالت ميباشد ،لذا داوطلبان گرامي ميتوانند در صورت نياز
فقط بـا شماره تلفن 224-12469 :تماس حاصل و از مراجعه حضوري در اين خصوص جداً خودداري فرمايند.

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

عنوان دانشگاه

عنوان رشته  /گرایش

ظرفیت

پیام نور

08342

دانشگاه پیام نور استان اردبیل  -مرکز اردبیل

روانشناسی عمومی

 4نفر

پیام نور

08342

دانشگاه پیام نور استان اردبیل  -مرکز اردبیل

روانشناسی عمومی

 21نفر

پیام نور

08340

دانشگاه پیام نور استان اردبیل  -مرکز اردبیل

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 4نفر

پیام نور

08343

دانشگاه پیام نور استان اردبیل  -مرکز اردبیل

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 21نفر

توضیحات

آموزش محور
آموزش محور

