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آمار مجازین و ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد  از ساعت 20 فردا تعداد مجازین و ظرفیت
پذیرش در این دوره از آزمون را  اعلام کرد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ثبتنام 896 هزار و
125 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد 92،  گفت: از این تعداد 458 هزار و 801 داوطلب زن و 437 هزار و 327

داوطلب مرد  در این آزمون ثبتنام کردهاند.

  

وی با بیان اینکه از تعداد ثبتنام کنندگان 90 هزار و 58 داوطلب متقاضی  رشته امتحانی دوم بودند، تصریح کرد: از
تعداد ثبت نام کنندگان 741 هزار و  232 نفر معادل 82.72 درصد در جلسه آزمون حاضر و 154 هزار 893 داوطلب

معادل  17.28 درصد در جلسه آزمون غایب بودند.

  

وی افزود: از تعداد 741 هزار و 232 داوطلب حاضر، 71 هزار و 53 نفر در رشته امتحانی دوم حاضر بودند.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد از ساعت 20 فردا  
  

توکلی با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد از ساعت 20 فردا  یکشنبه از طریق سایت سازمان سنجش به
نشانی org.sanjesh.www گفت: هر یک از  داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و با وارد کردن شماره

 داوطلبی یا شماره پرونده و یا همچنین مشخصات شناسنامهای کارنامه خود را  دریافت کنند.

افزایش 17 درصدی ظرفیت پذیرش  
  

وی با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد گفت: حدود 97  هزار نفر در این دوره از آزمون
پذیرفته میشوند که این تعداد نسبت به سال  گذشته 17 درصد افزایش داشته است.

  

وی افزود: از آنجایی که آمار داوطلبان کارشناسی ارشد 92 نسبت به سال گذشته  34 هزار و 90 نفر کمتر بوده است
بنابراین ظرفیت پذیرش این دوره از آزمون  نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است.

مجاز شدن 50 درصد حاضرین در جلسه آزمون  
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مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه 50 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب  رشته شدهاند، اظهار کرد: از این تعداد،
362 هزار و 938 داوطلب معادل 49  درصد حاضرین مجاز به انتخاب رشته در کلیه دورهها اعم از روزانه، شبانه،  غیر

انتفاعی و ... شدهاند.

  

وی افزود: علاوه بر آن 30 هزار و 564 داوطلب معادل 4 درصد حاضرین منحصرا  برای انتخاب رشته در دورههای
پیامنور و غیرانتفاعی مجاز شدهاند.

  

توکلی ادامه داد: همچنین 21 هزار و 439 داوطلب نیز به انتخاب رشته در رشته امتحانی دوم مجاز شدهاند.

آغاز انتخاب رشته مجازین از روز سهشنبه  
  

توکلی با اشاره به آغاز انتخاب رشته مجازین از روز سهشنبه 24 اردیبهشت  ماه، گفت: این دسته از داوطلبان میتوانند تا
روز شنبه 28 اردیبهشت ماه  حداکثر 100 کد رشته محل را انتخاب و به ترتیب اولویت علاقه در فرم اینترنتی  انتخاب

رشته ثبت کنند.
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