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پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشتههای غیر مرتبط لغو شد  
  

بر  اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور، از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان  در آزمون کارشناسی ارشد
فقط از بین دانشآموختگان دوره کارشناسی رشتههای  «مرتبط» امکانپذیر خواهد بود.

  

 دفتر برنامهریزی آموزش عالی در نامهای به دانشگاهها اعلام کرد مدیر کلآهنچیانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا 
بر اساس

مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد فقط از بین
دانشآموختگان دوره 

کارشناسی رشتههای
«مرتبط» امکانپذیر خواهد بود.

  

متن این نامه به شرح زیر است:

  

 پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسیارشد در همه رشتهها از بین همهتا کنون«همانگونه که به خوبی استحضار دارید 
داوطلبان و  صرفنظر از رشته تحصیلی در دوره کارشناسی صورت میپذیرفت که آسیبهای  زیادی را به کیفیت آموزش

عالی وارد ساختهاست.

  

 مصوبه اخیر شورای سنجش وبر اساسپساز بررسیهای تخصصی و پیگیریهای مستمر دفتر برنامهریزی آموزش عالی 
پذیرش کشور از سال ۱۴۰۱ سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسیارشد فقط از بین دانشآموختگان دوره 

کارشناسی رشتههای
مرتبط امکانپذیر خواهد بود.

  

بر این اساس لازم است که رشتههای مرتبط برای هر یک از رشتههایی که در آزمون کارشناسیارشد پذیرش دانشجو دارد
تعیین شود.

  

 ملاحظات زیر موارد خواستهشده را در رشتههای زیرمجموعه آن کارگروه در فایلدر نظر گرفتنخواهشمند است با 
 به این دفتر ارسال نمایید.۱۴۰۰پیوست تعیین و تا ۲۴ تیرماه 

 1 / 2

http://iranconferences.ir


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از رشتههای غیر مرتبط لغو شد (1400/04/20)

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 20 تیر 1400 ، 08:47 - 

  

۱- بهطور منطقی امکان شرکت  نمودن دانشآموختگان دوره کارشناسی «همه رشتهها» و حتی «همه رشتههای یک  گروه
تحصیلی» در آزمون کارشناسیارشد رشتههای یک «زیرگروه تحصیلی» را  نخواهد داشت بنابراین درج «همه رشتههای

گروه» برای هیچ رشتهای مجاز نیست  اما درج «همه گرایشها» مانعی ندارد.

  

۲- در فهرست رشتههای ارائهشده  در فایل پیوست تمام رشتههای دوره کارشناسی (هم پیوسته و ناپیوسته) که  تاکنون در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم دانشآموخته  داشتهاست فهرست شدهاند (یعنی هم رشتههای فعال و هم

رشتههای منسوخ)  بنابراین فهرست کامل مدنظر قرار گیرد.

  

 منتشر میشود بنابراین در مورد۱۴۰۰مرداد ماه۳- با توجه به اینکه دفترچه آزمون کارشناسیارشد سال ۱۴۰۱ در 
رشتههایی که این اطلاعات تا تاریخ  تعیینشده به دفتر برنامهریزی ارسال نشده باشد، عنوان «فقط رشتههای همان  زیرگروه

تحصیلی» درج خواهد شد.

  

۴- در ستون تعیینشده در فایل پیوست درج «کد رشته» یا کد زیرگروه تحصیلی و بدون درج عنوان نوشته کفایت میکند.

  

۵- با توجه به اینکه  دانشآموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاههای علمی کاربردی و  فنیحرفهای نیز مجاز به
شرکت در آزمون کارشناسیارشد میباشند بنابراین  رشتههای این دو زیرگروه نیز مدنظر قرار گیرد.

  

 پزشکی در این فایل ارائه نشدهاست بااینحال دردرمان آموزش۶- فهرست رشتههای زیرمجموعه وزارت بهداشت 
مواردی که رشته مرتبطی در  رشتههای زیرمجموعه آن وزارت وجود دارد میتوانید «عنوان رشته» را در همان  ستون 

درج
نمائید

.

  

انتظار سرنوشت دانشجویان و دانشآموختگان از این تصمیم گرفتنبا توجه به اهمیت بالای موضوع و تحت تأثیر قرار 
 درمیرود

موضوع تعیین رشتههای 
مرتبط دقت

لازم 
مبتنی بر

بررسیهای کارشناسی صورت بپذیرد.
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