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آمار قبولی دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی در آزمون ارشد 91  
  

اسامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی که دانشجویان  آنها بیشترین درصد قبولی را در آزمون
کارشناسی 91 داشتهاند، اعلام شد.

  

 بر اساس  اعلام دکتر غلامعلی نادری مدیر کل موسساتبه گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
آموزش عالی غیردولتی و  غیرانتفاعی وزارت علوم؛ دانشکده علوم حدیث تهران قم با 9/45 درصد رتبه اول،  دانشکده
اصول دین تهران قم با 5/23 درصد رتبه دوم، صدرالمتالهین تهران با  9/21 درصد رتبه سوم، دانشکده معارف قرآنی

اصفهان با 4/17 درصد رتبه چهارم،  دانشگاه شیخ بهایی اصفهان با 6/15 درصد رتبه پنجم و صنعتی فولاد اصفهان با  5/15
درصد قبولی رتبه شش را در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 کسب کردند.

  

وی افزود: همچنین دانشگاه مفید قم با 9/13درصد رتبه هفتم، دانشگاه علم و  فرهنگ تهران با 4/13 درصد رتبه هشتم،
خیام مشهد با 7/12 درصد رتبه نهم،  علوم و فنون مازندران با 5/11 درصد رتبه دهم ، سجاد مشهد با 2/11 درصد رتبه 

یازدهم، ارشاد دماوند و طبرستان چالوس با 4/10 درصد به صورت مشترک رتبه  دوازدهم، عبدالرحمن صوفی رازی
زنجان با 7/9 درصد رتبه سیزدهم و دانشگاه  شمال آمل با 9/8 درصد رتبه چهاردهم را به خود اختصاص دادند.

  

نادری با اشاره به فعالیت 330 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فعال  در کشور، گفت: موسسات دانشوران تبریز با
8/4 درصد رتبه پانزدهم، گلستان  گرگان با 2/8 درصد رتبه شانزدهم، شهاب دانش قم با 8 درصد قبولی رتبه هفدهم،  زند
شیراز با 9/7 رتبه هجدهم، اندیشمند لاهیجان و توس مشهد با 8/7 درصد  رتبه نوزدهم، رجا قزوین با 3/7 درصد رتبه بیستم،

البرز قزوین با 2/7 درصد  رتبه بیست و یکم، مهرگان محلات رتبه با 7درصد رتبه بیستودوم، حکمت رضوی  مشهد و
خوارزمی با 7/6 درصد رتبه بیستوسوم، علاالدوله سمنانی با 5/6 درصد  رتبه بیستوچهارم و موسسه غیر انتفاعی حافظ در

شیراز با 4/6 درصد رتبه بیست  و پنجم را کسب کردند.
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