
 نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ منتشر شد  (1400/6/8)

نوشته شده توسط مدير كل
دوشنبه ،  8 شهریور 1400 ، 09:28 - 

ایران کنفرانس

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ منتشر شد  
  

نتایج  اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰  دوشنبه ۸  شهریورماه به صورت کارنامه در سایت
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

  

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روزهای ۶، ۷ و ۸ مرداد ماه برگزار
شده بود.

  

داوطلبان مجاز میتوانند پس از دریافت کارنامه خود، نسبت به انتخاب رشته در زمان مقرر اقدام کنند.

  

کارنامه و نتیجه اولیه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh منتشر شده است. داوطلبان میتوانند
در لینک nrgarshad400/org.sanjesh.register6//:https نتیجه آزمون را مشاهده کنند.

  

 کردندثبت نام شناسنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۳۶ هزار و ۵۹۷ نفر در این آزمون بر اساس
که از این تعداد ۳۳۴ هزار و ۶ نفر زن (معادل ۵۲ درصد) و تعداد ۳۰۲ هزار و ۵۹۱ نفر مرد (معادل ۴۸ درصد) بودند.

  

تعداد مجاز به انتخاب رشته ۴۰۶ هزار و ۴۲۷ نفر هستند که از این تعداد  ۲۲۰ هزار و ۱۷۰ نفر زن (۵۴ درصد) و تعداد ۱۸۶
هزار ۲۵۷ نفر مرد (۴۶ درصد)  هستند.

  

 ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۶ هزار ودر نظر گرفتنظرفیت پذیرش در تمامی دورههای مورد پذیرش بدون 
۶۹۱ نفر است.

  

آمار ثبتنامکنندگان برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ نسبت به آمار داوطلبانآزمون سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰ هزار و
۹۵۷ نفر کمتر است.
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 برنامه زمانی وبراساسآن دسته از داوطلبانی که مجاز بهانتخاب رشته میشوند، علاوه بر مشاهده کارنامه، ضرورت دارد 
اطلاعیه مندرج در سایت سازمان، نسبت به مشاهده و دریافت  دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره

۲) آزمون کارشناسی  ارشد سال ۱۴۰۰ اقدام و پس 
ازمطالعه

دقیق آن، نسبت بهانتخاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل از میان کد رشته امتحانی مجاز و یا 
دورههای

مجاز به انتخاب رشته اقدام و نسبت به ثبت کد رشته محلهای انتخابی به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته
اینترنتی اقدام کنند.

  

 نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل تراز شده دورهبراساسگزینش اولیه و نهایی داوطلبان 
 خواهد شد.مربوط انجامکارشناسی (لیسانس) با رعایت دیگر ضوابط 

  

 رشتههای خاص برای آزمونهای تشریحی، عملی، مصاحبه، علمی و.... وچندبرابراستخراج و اعلام فهرست معرفیشدگان 
 ظرفیت در دهه سوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.چندبرابراعلام اسامی 

  

 تشریحی و  مصاحبه و… ارگانها و رشتههای خاص از هفته آخر شهریور ماه تا اواسط  مهرماه طبقایآزمونه انجام شروع
برنامه زمانی که اعلام خواهد شد انجام میگیرد.

  

استخراج و اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در
 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.۱۴۰۰ اواخر مهرماه

  

به گزارش مهر، آزمون ورودی مقطع کارشناسی  ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در روز اول (چهارشنبه ۶ مرداد ماه) آزمون
کارشناسی  ارشد آزمون ۳۴ رشته شناور و با تعداد داوطلب ۷۲ هزار و ۳۰۶ داوطلب و در روز  دوم (پنجشنبه ۷ مرداد ماه)
آزمون ۳۴ رشته امتحانی با ۳۰۵ هزار و ۹۱۳  داوطلب و روز سوم (جمعه ۸ مرداد ماه) آزمون ۶۳ رشته امتحانی و با ۲۵۵

هزار و  ۸۳۵ داوطلب برگزار شد.

  

بیشترین تعداد داوطلبان در گروه آموزشی  علوم انسانی با ۴۰۸ هزار داوطلب بود و پس از آن به ترتیب گروههای فنی 
درمهندسی با ۱۲۵ هزار داوطلب، هنر با ۴۶ هزار داوطلب، علوم پایه با ۳۵ هزار  داوطلب، کشاورزی ۱۴ هزار داوطلب و 

نهایت
دامپزشکی با ۲ هزار داوطلب قرار داشتند.

  

 در ۹ مرداد و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد در ۱۷ مرداد منتشر۱۴۰۰ دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد
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 فرصت داشتند با مراجعه به سامانه۱۴۰۰ شد. داوطلبان تا ۲۲ مردادماه
پاسخگویی اینترنتی (org.sanjesh.request)  نسبت به تکمیل فرم «اعتراض به کلید سوالات»/ «آزمون کارشناسی ارشد

سال  ۱۴۰۰» اقدام کنند.
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