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نتایج اولیه کنکور ارشد ۹۷ اعلام شد/ ۹۹ درصد داوطلبان مجاز شدند  
  

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد  سال ۹۷ گفت: بیش از ۹۹ درصد داوطلبان
این دوره از آزمون مجاز به انتخاب  رشته شدند.

  

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتیجه اولیه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ امروز 
چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش منتشر شد.

  

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که بر اساس کارنامه اعلام نتیجه، مجاز  به انتخاب رشته در  آزمون ورودی دوره های
کارشناسی ارشد سال ۹۷ شوند، ضرورت  دارد بر اساس مفاد اطلاعیه ای که امروز در سایت سازمان سنجش منتشر می شود،

 لازم است در زمان مقرر برای انتخاب رشته اقدام کنند.

  

توکلی گفت: از تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۷ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون  ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷،
تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ نفر در جلسه  آزمون حاضر بودند و تعداد ۱۸۱ هزار و ۳۸۱ نفر غایب بودند. به عبارت دیگر   ۷۸.۰۸

درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۲۱.۹۲ درصد داوطلبان در جلسه  آزمون غایب بودند.

  

وی یادآور شد: از تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد  ۲۸۸ هزار و ۹۰ نفر زن و ۲۸۶ هزار و ۹۱۶
نفر مرد هستند. در واقع ۵۰.۱۰ درصد  حاضرین در جلسه زن و ۴۹.۹۰ درصد مرد هستند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد ۵۶ هزار و ۹ نفر داوطلب علاقمند  به کدرشته دوم نیز تعداد ۳۹ هزار و ۲۵
داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و  ۱۶ هزار و ۹۸۴ داوطلب غایب بودند. از تعداد ۳۹ هزار و ۲۵ نفر حاضر در جلسه 

آزمون کدرشته امتحانی دوم، تعداد ۱۸ هزار و ۱۵۲ نفر زن و ۲۰ هزار و ۸۷۳ نفر  مرد بودند.

  

وی افزود: از تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ داوطلب در جلسه آزمون تعداد ۵۷۳ هزار و  ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند
که از این تعداد ۲۸۷ هزار و ۴۲۱ نفر  زن و ۲۸۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر از میان داوطلبان حاضر  ۹۹.۸۲

درصد مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد مجازین تعداد ۳۸ هزار و  ۸۷۷ نفر در دو کدرشته امتحانی مجاز شده اند.
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توکلی گفت: دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۷ منتشر می شود.

  

وی افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره های  کارشناسی ارشد سال ۹۷ می توانند از روز شنبه
۱۲ خرداد تا روز شنبه ۱۹ خرداد  ۹۷ برای انتخاب ۱۰۰ کدرشته از میان کدرشته امتحانی مجاز خود اقدام کنند.

  

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی دوره  های کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه  آزاد اسلامی ۱۵۴ هزار و ۳۸۳ نفر است.

  

وی گفت: آن دسته از داوطلبانی که بر اساس کارنامه اعلام نتیجه، مجاز به  انتخاب رشته در آزمون شوند و علاقمند به
انتخاب رشته های دانشگاه آزاد  باشند نیز ، ضرورت دارد برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد، به  سایت

سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه کنند و بر اساس ضوابط این دانشگاه  نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
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