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ایران کنفرانس

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ اعلام شد  
  

نتایج  اولیه و کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ، ۲۹ خرداد در  سایت سازمان سنجش آموزش کشور
اعلام شد که براساس آن ۴۵۰ هزار و ۴۲۲ نفر  مجاز به انتخاب رشته شدند.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  نتایج اولیه به همراه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ امروز یکشنبه  ۲۹ خرداد در سایت
سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است و داوطلبان  میتوانند با اطلاعات پرونده و داوطلبی نتایج آزمون را

مشاهده کنند.

  

پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱، دفترچه انتخاب  رشته از ۳۱ خرداد منتشر و انتخاب رشته برای
داوطلبانی که مجاز به انتخاب  رشته شدهاند در اوایل تیرماه انجام میشود.

  

 را دارند. آزمونهای تشریحی و مصاحبه رشتههای خاص در نیمه دوم تیرماهکدرشتهداوطلبان مجاز امکان انتخاب ۱۰۰ 
انجام میگیرد.

  

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در هفته اول شهریور اعلام خواهد شد.

  

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۸،  ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه در ۱۸۶ شهرستان،
۳۸۱ حوزه اصلی و ۱ هزار و ۷۷۰ حوزه  فرعی برگزار شد.

  

در مجموع ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ داوطلب (با احتساب علاقهمندی به شرکت در  مجموعه امتحانی دوم) متقاضی شرکت در
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته امسال  بودند که از این تعداد ۳۳۹ هزار و ۹۰۶ نفر داوطلب زن (معادل ۵۳ درصد) و ۳۰۷ 

هزار و ۳۰۳ داوطلب مرد (معادل ۴۷ درصد) بودند.

  

در آزمون روز چهارشنبه در ۶۳ رشته تعداد ۶۸ هزار داوطلب، در آزمون روز  پنجشنبه در ۳۵ رشته تعداد ۳۳۱ هزار
داوطلب و در آزمون روز جمعه در ۳۷ رشته  تعداد ۲۴۷ هزار داوطلب حضور داشتند.
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امسال با توجه به حضوری شدن تشکیل کلاسها در دانشگاهها و مؤسسات  آموزشی و درخواستهای واصله از داوطلبان به
سازمان سنجش مبنی بر تغییر حوزه  آزمون (از شهرستان محل اقامت به شهرستان محل تحصیل) تسهیلاتی برای  داوطلبان

فراهم شد و ۵ هزار و ۵۴۶ داوطلب که هنوز دانشجو هستند حوزه  امتحانی خود را تغییر دادند.

  

در میان گروههای آموزشی آزمون، گروه علوم انسانی با بیش از ۴۰۰ هزار نفر بیشترین داوطلب را داشت.

  

پیش از این دکتر عبدالرسول پورعباس درباره میزان ظرفیت پذیرش در آزمون  کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ یادآور شده
بود: سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر  پذیرفته شدند و پیش بینی میشود ظرفیت پذیرش امسال افزایش پیدا کند و حدود 

۳۰ درصد داوطلبان پذیرفته شوند.
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