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۱۸۰ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۵ قبول شدند/ آمار داوطلبان و پذیرش  
  

مشاور عالی سازمان سنجش  آموزش کشور گفت: فهرست اسامی تعداد ۱۸۰ هزار و ۸۶ نفر پذیرفته شدگان نهایی  آزمون
کارشناسی ارشد سال ۹۵ دوشنبه شب  منتشر می شود.

    

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده فهرست اسامی تعداد ۱۸۰ هزار و ۸۶ 
نفر پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ از ساعت ۲۰  دوشنبه ۸ شهریور بر روی سایت

سازمان سنجش قرار می گیرد.

  

وی افزود:  از تعداد ۱۸۰ هزار و ۸۶ نفر پذیرفته شدگان نهایی ۸۵ هزار و  ۵۴۷ نفر زن و ۹۴ هزار و ۵۳۹ نفر مرد هستند. به
عبارت دیگر  ۴۷.۵ درصد  پذیرفته شدگان زن و و ۵۲.۵ درصد پذیرفته شدگان نهایی مرد هستند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای شرکت در آزمون کارشناسی  ارشد سال ۹۵ تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۷۳
داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد  ۳۹۲ هزار و ۵۵۹ نفر زن و و ۳۶۸ هزار و ۷۱۴ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر 

۵۱.۵۷ دصد داوطلبان زن و ۴۸.۴۳ درصد داوطلبان مرد بودند.

  

وی خاطرنشان کرد: از تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ داوطلب ثبت نام کننده تعداد  ۵۶۶ هزار و ۱۵۹ نفر در جلسه آزمون حاضر
بودند و از میان حاضرین در جلسه  آزمون تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۲ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

  

توکلی اظهار داشت: از تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۲ داوطلب مجاز به انتخاب رشته،  تعداد ۳۱۷ هزار و ۵۶۰ نفر نسبت به انتخاب
رشته و تکمیل انتخاب رشته اقدام  کردند.

  

وی یادآور شد: از تعداد ۳۱۷ هزار و ۵۶۰ داوطلب انتخاب رشته کننده تعداد  ۱۸۰ هزار و ۸۶ نفر در ردیف پذیرفته شدگان
نهایی قرار گرفته اند. به عبارت  دیگر ۵۶.۷۱ درصد انتخاب رشته کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵  پذیرفته

شده اند.
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