
  از طریق آزمون سراسری ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه دامغان

 
 متمرکزالف( روش نیمه

 شرکت در آزمون سراسری )اوایل تیرماه هر سال( (1

 انتخاب رشتهو  دریافت نتایج )رتبه افراد( در مرداد ماه همان سال (2

  ر دفترچهبایست دجهت انتخاب این رشته می آموزاندانش باشد،متمرکز میهای نیمهرشتهاز آنجا که علوم ورزشی جزء 

 مراجعه نمایند. متمرکز در انتهای دفترچههای نیمهبخش رشتهانتخاب رشته به  راهنمای

 توانند رشته علوم ورزشی را انتخاب و در آن دانشجویان از هر سه گرایش ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می

هر سه دفترچه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و  انتهایبنابراین جدول انتخاب رشته علوم ورزشی در  ادامه تحصیل دهند.

 علوم انسانی وجود دارد.

  جهت شرکت در آزمون عملی اواخر مهر ماه یا اوایل آبان ماه در شدگان چند برابر ظرفیتمعرفی قبول (3

 اواخر آبان یا اوایل آذر ماه.شرکت در آزمون عملی در  (4

 به ثبت نام قبول قطعی نبوده و مجاز اولیه، ر آزمون عملی به منزله انصراف تلقی شده و فرد حتی پس از قبولی عدم شرکت د

 در دانشگاه نخواهد بود.

 بایست مرتبا به سایت سازمان سنجش به آدرس آموزان میدانشwww.sanjesh.org  زمان اعالم نتایج و از  نمودهمراجعه

 زمان و مکان دقیق آزمون عملی مطلع شوند. اولیه )چند برابر ظرفیت( و 

 شود. آزمون عملی رشته علوم ورزشی برای سه استان سمنان، گلستان و مازندران در دانشگاه مازندران برگزار می 

  اوایل بهمن ماهاعالم نتایج نهایی )قبولی قطعی( در  (5

 شود(.)عدم مراجعه به دانشگاه در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی می اوایل بهمن ماهدر  اه و قطعی کردن ثبت ناممراجعه به دانشگ (6

  ماهاواسط بهمنها از شروع کالس (7

 پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی )روش متمرکز( ب(

  شرکت در آزمون سراسری )اوایل تیرماه هر سال( (1

 بایست در میحتما آموزان ؛ اما دانشباشدنمی الزامی ،یا مجاز شدن به انتخاب رشته در این روش، شرکت در جلسه آزمون

 سوابق تحصیلی خود را با دقت در سامانه وارد نمایند. ،آزمون سراسری ثبت نام کرده و در هنگام ثبت نام

 .های دانشگاه دامغانرشته جدول اصلیاز  )صرفا بر اساس سوابق تحصیلی( دانشگاه دامغان علوم ورزشیانتخاب کد رشته  (2

 های دانشگاهی است، و مشابه با سایر رشته متمرکزدر دانشگاه دامغان به صورت  از این روش از آنجا که پذیرش دانشجو

بایست جهت انتخاب کد رشته در هر سه گرایش ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی، در دفترچه آموزان میدانش

 ایند.مراجعه نم های دانشگاه دامغانرشته جدول اصلیته به راهنمای انتخاب رش

 گیرد. در این روش هر داوطلب در این روش فقط معدل کتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط، مالک و مبنای پذیرش قرار می

برتری دارد در صورت با توجه به شرایط وی )معدل کتبی دیپلم و سهمیه و ....( به اولین کد رشته انتخابی که از نظر علمی 

 شود. وجود ظرفیت معرفی می

 اواسط شهریور ماهاعالم نتایج نهایی )قبولی قطعی( در  (3

 .اواخر شهریور ماه یا اوایل مهر ماهدر مراجعه به دانشگاه و قطعی کردن ثبت نام  (4

 اواسط بهمن ماه.ها از شروع کالس (5

استفاده  "تحصیلی سوابق بر اساس صرفا"و  "نیمه متمرکز"هر دو روش  از ،علوم ورزشیمند به رشته آموزان عالقهشود دانشتوصیه می توجه:

کد رشته  -1حتمال قبولی خود را افزایش دهند. بنابراین الزم است در هنگام انتخاب رشته هر دو کد رشته علوم ورزشی دانشگاه دامغان )نمایند تا ا

 ( را انتخاب نمایند.های دانشگاه دامغانجدول اصلی رشتهکد رشته متمرکز در  -2و  خاب رشتهانتهای دفترچه راهنمای انتمتمرکز در جدول نیمه

http://www.sanjesh.org/

