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نتايج كنكور كارشناسي ارشد اعلام شد (12-6-91)

  

معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به پذيرش 89 هزار و 256 داوطلب در  آزمون كارشناسي ارشد، گفت:
نتايج نهايي اين آزمون از طريق سايت سازمان سنجش  به نشاني org.sanjesh.www اعلام شد.

  

 با بيان اينكه ظرفيتسيد جلال طباطبايي در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
دوره كارشناسي ارشد در 89 هزار و 256 نفر در نظر  گرفته شده است، اظهار كرد: البته به اين ميزان ظرفيت، پذيرش

دانشجويان  استعداد درخشان نيز افزوده ميشود.

  

وي افزود: داوطلبان ميتوانند براي مشاهده نتايج آزمون به نشاني
http://srv2000.sanjesh.org/Arshad/91FiRES_m2 كنند مراجعه.

  

وي با اشاره به ظرفيت پذيرش دوره كارشناسي ارشد به تفكيك دورههاي مختلف،  گفت: در اين دوره از آزمون، در
دوره روزانه 36 هزار و 2 نفر، شبانه 15 هزار  و 848 نفر، نيمه حضوري 821 نفر و پيامنور 8 هزار و 189 نفر پذيرفته 

ميشوند.

  

معاون سازمان سنجش افزود: همچنين در دانشگاههاي غيرانتفاعي شش هزار و 833  نفر، مجازي 11 هزار و 30 نفر و
بينالملل 4 هزار و 746 نفر پذيرفته  ميشوند.

  

طباطبايي با اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجو در گروههاي آزمايشي مختلف، تصريح  كرد: در گروه آزمايشي علوم
انساني 37 هزار و 15 نفر، علوم پايه 16 هزار و  251 نفر، فني و مهندسي 20 هزار و 437 نفر، كشاورزي 6 هزار و 689 نفر 

پذيرفته ميشوند.

  

وي با بيان اينكه بيشترين ظرفيت پذيرش در گروه علوم انساني و كمترين در  گروه دامپزشكي است، اظهار كرد: در
گروه آزمايشي هنر 2 هزار و 906 نفر و در  گروه آزمايشي دامپزشكي 171 نفر در اين دوره از آزمون كارشناسي ارشد

پذيرفته  خواهند شد.
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معاون سازمان سنجش در خصوص زمان ثبتنام پذيرفتهشدگان آزمون كارشناسي  ارشد، گفت: ثبتنام پذيرفتهشدگان
از 18 تا 20 شهريور در دانشگاههاي  پذيرفته شده انجام خواهد شد، ولي با اين وجود در صورتي كه زمان ثبتنام در 

دانشگاهي تغيير كند، از طريق سايت دانشگاه مربوطه به اطلاع داوطلبان  ميرسد.
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