
 پاسخنامه دانلود+  1401 ارشد کنکور سواالت دفترچه

مشخص شد. بر این اساس همه متقاضیان  1401دفترچه سواالت کنکور ارشد  زمان و نحوه

و شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد می توانند پس از اتمام برگزاری آن با مراجعه به سایت 

سازمان سنجش برای دانلود سواالت ارشد اقدام نمایند. این سازمان همچنین پاسخنامه کلیدی 

در سایت خود قرار می دهد. با این حال، در مقاله کنونی به منظور رفاه آزمون را پس از چند روز 

گروه  5حال داوطلبان عزیز لینک مستقیم سواالت و پاسخنامه کنکور ارشد تمامی رشته ها در 

آزمایشی قرار داده خواهد شد و کافی است با کلیک بر روی نام رشته خود، آن را بارگذاری 

 .نمایید

اضیان گرامی می توانند برای تخمین تقربی خود به همراه دریافت مشاوره عالوه بر این، متق

انتخاب رشته، و طرح تمامی سواالت خود در مورد دفترچه سواالت کنکور ارشد با کارشناسان 

 .مجرب ایران تحصیل تماس گرفته و راهنمایی های الزم را دریافت نمایند

  

  

 1401زمان انتشار دفترچه سواالت کنکور ارشد 

شرکت کرده اند در جلسه آزمون  ثبت نام کنکور ارشد بر اساس روند هر ساله، داوطلبانی که در

پاسخ می دهند. به همین منظور، سازمان سنجش به به یک سری سواالت عمومی و اختصاصی 

 .منظور رفاه حال متقاضیان گرامی بعد از این آزمون، سواالت را در منتشر می کند

بدین ترتیب، در تمامی رشته ها چه افرادی که در امتحان شرکت داشته و چه آن هایی که 

ین سواالت به طور معمول در شرکت نکرده اند، امکان دانلود سواالت ارشد را خواهند داشت. ا

  .روز زمان برگزاری کنکور ارشد و چند ساعت بعد منتشر می گردد

مرداد بود  8تا  6برای مثال، شاهد بودیم که آزمون گذشته برای رشته های مختلف در روزهای 

العیه اط آخرین با مطابق که رود می انتظار بنابراین. بود بارگذاری قابل مرداد 8 روز در سواالت  و

اردیبهشت، سواالت آزمون  30تا  28در تاریخ های  1400ها مبنی بر برگزاری کنکور ارشد 

 .ارشد نیز در همین حوالی انتشار یابد

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
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 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییدزمان برگزاری کنکور ارشد جهت اطالع از

  

  

  نحوه دانلود دفترچه سواالت کنکور ارشد

همانطور که گفته شد، دانلود سواالت ارشد توسط سایت سازمان سنجش کنکور امکانپذیر است. 

داوطلبان می توانند به محض اعالم انتشار سواالت به سامانه مذکور مراجعه کرده و از این نظر، 

 .شوند هدایت مربوط صفحه به  "ارشد کارشناسی آزمون سواالت "با کلیک بر روی لینک فعال 

  

  

 .، بر روی لینک کلیک کنیدسایت سازمان سنجش کنکور برای مراجعه به

  

  

توجه داشته باشید که سازمان سنجش این ها را به تفکیک در جداولی قرار داده است و هر یک 

فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر  از متقاضیان گروه های علوم پایه،

دانلود سواالت ارشد اقدام  برای و دامپزشکی می توانند لینک مربوط به رشته خود را انتخاب و 

 .نمایند

 لینک دانلود مستقیم سواالت ارشد 

به منظور  تحصیل ایران سایت شد، گفته ارشد سواالت دانلود با وجود آنچه که در مورد نحوه 

رفاه حال همه شرکت کنندگان گرامی در این آزمون، لینک مستقیم دانلود سواالت ارشد تمامی 

رشته های کنکور  رشته ها به صورت رایگان در دسترس قرار می دهد. در زیر می توانید لیست
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را به تفکیک هر گروه آزمایشی مشاهده و با کلیک کردن بر روی هر یک از رشته ها،  ارشد

  .سواالت آن ها را دانلود کنید

  

 علوم انسانی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 ادیان -الهیات و معارف اسالمی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مشاوره

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد علوم تربیتی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 -الهیات و معارف اسالمی 

 مخصوص اهل تسنن

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مدیریت دریایی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد امور فرهنگی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 زبان های باستانی ایران

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد حسابداری

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مدیریت اطالعاتی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 زبان شناسی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مطالعات زنان

سواالت آزمون کارشناسی  

 -ارشد مطالعات دفاعی 

 استراتژیک

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 علوم اقتصادی

سواالت آزمون کارشناسی  

ارشد علوم سیاسی و روابط 

 بین الملل

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد زبان آلمانی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مطالعات جهان

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مدیریت جهانگردی

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-الهیات-و-معارف-اسلامی-ادیان.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-الهیات-و-معارف-اسلامی-ادیان.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-مشاوره.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-مشاوره.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-علوم-تربیتی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-علوم-تربیتی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/ارشد-الهیات-و-معارف-اسلامی-مخصوص-اهل-تسنن.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/ارشد-الهیات-و-معارف-اسلامی-مخصوص-اهل-تسنن.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/ارشد-الهیات-و-معارف-اسلامی-مخصوص-اهل-تسنن.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/ارشد-مدیریت-دریایی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/ارشد-مدیریت-دریایی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-امور-فرهنگی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-امور-فرهنگی.pdf
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https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-علوم-اقتصادی.pdf
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سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

  تاریخ و فلسفه علم

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد باستان شناسی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مدیریت کسب و کار

)  MBA( و امور شهری 

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 علوم جغرافیایی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد ایرانشناسی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد زبان فرانسه

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

و سیستم سنجش از دور 

 اطالعات جغرافیایی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد آموزش زبان ژاپنی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد زبان انگلیسی

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 زبان عربی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد زبان و ادبیات اردو

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد زبان روسی

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

علوم  -الهیات و معارف اسالمی 

 قرآنی

ناسی سواالت آزمون کارش 

ارشد علوم ارتباطات 

 اجتماعی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد اطالعات استراتژیک

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

فقه و  -الهیات و معارف اسالمی 

 حقوق

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مددکاری اجتماعی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد اماد

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

فلسفه  -الهیات و معارف اسالمی

 و کالم

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد مدیریت

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد فلسفه

  

سواالت آزمون کارشناسی ارشد  

 زبان و ادبیات فارسی

سواالت آزمون کارشناسی  

 ارشد حقوق

سواالت آزمون کارشناسی  

ارشد علم اطالعات و دانش 

 شناسی
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 اسالمی

  

__ 
سواالت آزمون کارشناسی  
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سواالت آزمون کارشناسی  
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 آزمون  سواالت 

 مهندسی ارشد کارشناسی
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 افضاهو مهندسی ارشد
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 فنی بازرسی

  

 آزمون  سواالت 

 مهندسی ارشد کارشناسی

 شیمی

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 نساجی مهندسی ارشد

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 -بهداشت  HSE ارشد

 و محیط زیستایمنی 

  

 آزمون  سواالت 

 مهندسی ارشد کارشناسی

 صنایع

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 - شیمی مهندسی ارشد

 داروسازی و بیوتکنولوژی

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 صنعتی ایمنی ارشد

  

 آزمون  سواالت 

 مهندسی ارشد کارشناسی

 طبیعی سوانح در

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 - پلیمر مهندسی ارشد

 رنگ صنایع

 کارشناسی آزمون  سواالت  

 و دقیق ابزار مهندسی ارشد

 نفت صنایع در اتوماسیون

  

 آزمون  سواالت 

 مهندسی ارشد کارشناسی

 اریبرد نقشه

 کارشناسی آزمون  سواالت 

 طراحی مهندسی ارشد

 زیست محیط

  

  

 علوم کشاورزی

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مهندسی و علوم ارشد

 باغبانی

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مکانیک مهندسی ارشد

 بیوسیستم

 کارشناسی  آزمون  سواالت  

 اکوهیدرولوژی ارشد
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 کارشناسی  آزمون سواالت   

 آموزش و ترویج ارشد

 کشاورزی

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 بیابان کنترل و مدیریت ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 کشاورزی بیوتکنولوژی ارشد

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 جنگل مهندسی و علوم ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مکانیزاسیون مهندسی ارشد

 کشاورزی

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 روستایی توسعه ارشد

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 کشاورزی اقتصاد ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 محیط مهندسی و علوم ارشد

 زیست

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 چوب صنایع مهندسی ارشد

 سلولزی های فرآورده و

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مرتع مهندسی و علوم ارشد

 آبخیزداری و

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 صنایع مهندسی و علوم ارشد

  غذایی

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 حاصلخیزی، مدیریت ارشد

 خاک منابع و فناوری زیست

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 آب مهندسی و علوم ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 شناسی حشره ارشد

 کشاورزی

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 طیور و دام علوم ارشد

  

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 نباتات اصالح و زراعت ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 گیاهی شناسی بیماری ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مهندسی و علوم ارشد

 شیالت

  

__ 
 کارشناسی  آزمون سواالت  

 سبز فضای مهندسی ارشد

 کارشناسی  آزمون سواالت   

 مدیریت کشاورزی ارشد
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 گروه هنر

  

 آزمون سواالت  

 برنامه ارشد کارشناسی

 منطقه شهری، ریزی

 شهری مدیریت و ای

 کارشناسی آزمون سواالت  

 و تصویری هنرهای ارشد

  طراحی

 کارشناسی آزمون سواالت  

 عروسکی نمایش ارشد

  

 آزمون سواالت  

 ارشد کارشناسی

 شهری طراحی

 کارشناسی آزمون سواالت  

 و پژوهشی هنرهای ارشد

 ایع دستیصن

 کارشناسی آزمون سواالت  

 و نمایشی هنرهای ارشد

 سینما

  

سواالت آزمون  

کارشناسی ارشد 

 معماری

 کارشناسی آزمون سواالت  

 موسیقی هنرهای ارشد

 کارشناسی آزمون سواالت  

 لباس و پارچه طراحی ارشد

  

 آزمون سواالت  

 مرمت ارشد کارشناسی

 بافت و ابنیه احیای و

 تاریخی های

 کارشناسی آزمون سواالت  

 و ساخت هنرهای ارشد

 معماری

 کارشناسی آزمون سواالت  

 صنعتی طراحی ارشد

  

__ __ 

 کارشناسی آزمون سواالت  

 فرش ارشد

  

 دامپزشکی
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 کارشناسی آزمون سواالت  

 دامپزشکی شناسی انگل ارشد

 کارشناسی آزمون سواالت  

 شناسی باکتری ارشد

  دامپزشکی

 آزمون سواالت  

 قارچ ارشد کارشناسی

 دامپزشکی شناسی

  

 کارشناسی آزمون سواالت  

 دامپزشکی فیزیولوژی ارشد

 کارشناسی آزمون سواالت  

 شناسی ایمنی ارشد

 دامپزشکی

 آزمون سواالت  

 بافت ارشد کارشناسی

 دامپزشکی شناسی

  

 کارشناسی آزمون سواالت  

 رشد بیوشیمی بالینیا

 کارشناسی آزمون سواالت  

 کنترل و بهداشت ارشد

 غذایی مواد کیفی

 آزمون سواالت  

 سم ارشد کارشناسی

 شناسی

  

  

  

 ویدوارد لینک شرشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت جهت آشنایی با لیست

  

  

 دانلود پاسخنامه کنکور ارشد

عالوه بر سواالت آزمون ارشد، پاسخنامه نیز در اختیار داوطلبان قرار گرفته می شود. البته این 

پاسخنامه ممکن است چند روز بعد منتشر شود و بالفاصله بعد از کنکور قابل بارگذاری نیست. 

برای دانلود پاسخنامه کنکور  .یی هستندهمچنین، جواب ها نیز کلیدی و به صورت چهار گزینه ا

ارشد نیز الزم است که به سایت سازمان سنجش مراجعه شود. به نحوی که پس از ورود به این 

به صفحه بعدی  "کلید اولیه سواالت آزمون کارشناسی ارشد "سامانه و کلیک بر روی عبارت 

 .هدایت شوید
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ر ارشد خود می توانید به دو شکل اقدام کنید. دقت داشته باشید که برای دریافت پاسخنامه کنکو

در پنجره ایی که برایتان نمایش داده می شود، دو کادر با عناوین جستجو بر اساس کد رشته 

 موارد دارید، دست در که اطالعاتی به بسته. دارد وجود  امتحانی و جستجو بر اساس عنوان

 .نمایید بارگذاری را وارد را شده خواسته

  

  

  وارد لینک شوید مشاوره تلفنی کارشناسی ارشدبه منظور دریافت

  

  

 ت کنکور ارشدمشاوره سواال

شاید برای برخی از داوطلبان این سوال مطرح شود که دانلود دفترچه سواالت یا پاسخنامه کنکور 

ارشد چه لزوم و اهمیتی دارد. مهم ترین مزیت دریافت این سواالت برای متقاضیانی است که در 

دلیل فاصله آزمون شرکت داشته اند و می خواهند عملکرد خود را مورد سنجش قرار دهند. به 

کم برگزاری امتحان و انتشار سواالت، معموال پاسخ هایی که داده شده است در ذهن هستند و 

می توان در مجموع درصدهای تقربی هر درس را به دست آورد. به این ترتیب، تخمین رتبه و 

 .اینکه آیا احتمال قبولی وجود دارد یا خیر نیز امکان پذیر تر خواهد بود

گیری برای مراحل بعدی و برنامه ریزی نیز بهتر میسر خواهد شد. از سوی دیگر،  از این تصمیم

افرای که قرار است برای آزمون سال آینده شرکت کنند نیز قادر خواهند بود تا با دانلود سواالت 

 .و پاسخنامه ارشد با الگوی طراحی سواالت بیشتر آشنا شده و آمادگی باالتری کسب نمایند

می شود که جزء هر دسته هستید، با مشاوران و متخصصان این حوزه مشورت کنید البته توصیه 

تا هم در زمینه تخمین درصد، رتبه و دانشگاه های احتمالی قبولی اطالعات الزم را به شما ارائه 

 .دهند و هم شما را برنامه ریزی استاندارد و بهترین منابع مطالعاتی آشنا نمایند

  

 خالصه مطالب
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دفترچه سواالت  مقاله تالش کردیم تا عالوه بر توضیحاتی در مورد نحوه و زمان دانلوددر این 

با  .، اطالعاتی را در زمینه مزیت دریافت این موارد یاد آوردی نمودیم و پاسخنامه کنکور ارشد

این وجود همکاران ما با سابقه و تجربه باالیی که در مورد تمامی آزمون های تحصیلی دارند، می 

وانند شما در تمامی مراحل کنکور ارشد از ثبت نام، شرکت در جلسه، دریافت سواالت، انتخاب ت

رشته، نتایج اولیه و نهایی، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و ... راهنمایی نمایند. برای دریافت هر 

پاسخگوی  12صبح الی  8گونه اطالعاتی شماره های زیر در تمامی روزهای کاری هفته از ساعت 

   .مامی دوستان گرامی خواهد بودت

  

 


