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همه چیز درباره آزمون کارشناسی ارشد؛ از اعلام نتایج اولیه تا انتخاب رشته  
  

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و کنکور گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،  نوبت اول و دوم آزمون کارشناسی ارشد در
روزهای ۶ و ۷ مردادماه برگزار شد و  نوبت پایانی آزمون جمعه ۸ مردادماه برگزار شد. در این آزمون  ۶۳۴ هزار و ۵۴ نفر

ثبتنام کردند که ۵۳ درصد آنها زن و ۴۷ درصد مرد هستند.  تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰، ۴۷
درصد کمتر از داوطلبان  سال قبل است.

  

بیشترین تعداد داوطلبان در گروه  آموزشی علوم انسانی با ۴۰۸ هزار داوطلب است و پس از آن فنی مهندسی با ۱۲۵  هزار
داوطلب، هنر با ۴۶ هزار داوطلب، علوم پایه با ۳۵ هزار داوطلب، کشاورزی  با ۱۴ هزار داوطلب و در نهایت دامپزشکی با ۲

هزار داوطلب در رتبه آخر قرار  دارد.

  

کارنامه و نتایج اولیه آزمون در  دهه اول شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش اعلام خواهد شد و پس از 
آن داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند در همان زمان نسبت به انتخاب  رشته اقدام کنند.

انتخاب رشته در دانشگاههای مختلف  
  

داوطلبان میتوانند در زمان  انتخاب رشته، رشتههای مختلف در دانشگاههای گوناگون نظیر دانشگاههای  دولتی،
غیردولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و مؤسسات غیرانتفاعی را انتخاب  کنند. برای انتخاب رشته در دانشگاه پیام نور و مؤسسات
غیرانتفاعی کارت  اعتباری جداگانهای باید خریداری شود. برای انتخاب رشتههای دانشگاه آزاد  اسلامی نیز داوطلبان باید

از طریق سامانه این دانشگاه اقدام کنند و هزینه  انتخاب رشته نیز از طریق سامانه دانشگاه آزاد اسلامی قابل پرداخت
است.
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