
ارشد  زمان   آزاد  همانند سال 1401برگزاری کنکور  دانشگاه  کنکور  ادغام شدن کنکور سراسری و  با  اخیر  به های   ،

توانند در هر دو  پذیرد و هر یک از داوطلبان با انجام ثبت نام تحصیالت تکمیلی، میزمان با هم صورت میصورت هم

گونه محدودیتی در رابطه با انتخاب دانشگاه آزاد و سراسری برای  زمان شرکت نمایند. بنابراین هیچدانشگاه به صورت هم

که زمان امتحان کنکور ارشد سراسری و آزاد یکسان است، کارنامه اولیه نیز    داوطلبان وجود نخواهد داشت. از آنجایی

به  نیز  آزمون ارشد سراسری، کارنامه  ارائه می شود. پس عالوه بر زمان  دانشگاه به صورت مشترک  دو  برای هر 

 .صورت مشترک ارائه می شود و تنها انتخاب رشته به صورت جداگانه انجام خواهد شد

  

باشد و هر داوطلب با توجه به این های گذشته در اردیبهشت ماه میری آزمون ارشد سراسری همانند سالتاریخ برگزا

نمایند. در سالزمان می ارشد شرکت  در کنکور  در بهمن ماه صورت  تواند  ارشد  آزمون  های گذشته زمان برگزاری 

 .به اردیبهشت ماه موکول گردیدهای اخیر، این زمان در تغییر نمود و پذیرفت که طبق تغییرات سالمی

  

در زمان برگزاری کنکور ارشد شاهد افزایش تعداد شرکت کنندگان در گروه های آزمایشی مختلف می باشیم. ثبت نام  

های مختلفی در رابطه با انتخاب دانشگاه  پذیرد. داوطلبان گزینههای آزمایشی صورت میارشد در تمامی گروه  کنکور

 .اهند داشت می توانند در ثبت نام دانشگاه مربوطه شرکت نمایندمورد عالقه خود خو

  

  

 اطالعیه 

 .اردیبهشت ماه می باشد 30و   29، 28، در 1401زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 

با مشخص شدن زمان برگزاری کنکور، سازمان سنجش نیز دیگر اطالعات مورد نیاز را در اختیار داوطلبان قرار خواهد 

آن ها مربوط به تاریخ انتشار کارت شرکت در آزمون می باشد. تمامی افرادی که قصد شرکت در کنکور     ه یکی ازداد ک

 .ارشد را دارند، باید برای دریافت کارت نیز اقدام نمایند

  

  

 تاریخ برگزاری آزمون ارشد سراسری

یافته  تاریخ برگزاری آزمون ارشد سراسری در سال  است. خوشبختانه برای داوطلبانی که مشغول به  های اخیر تغییر 

توانند انتخاب واحد خود را به صورتی انجام دهند که با توجه به آن ، بتوانند به راحتی واحدهای باشند، میتحصیل می

 .دانشگاهی خود را با موفقیت پشت سر بگذرانند و همچنین برای کنکور ارشد نیز، خود را آماده نمایند

های گذشته در اردیبهشت ماه خواهد بود. که در طی دو روز متوالی پنجشنبه و  کنکور ارشد همانند سال  زمان برگزاری

های آزمایشی مختلف، تاریخ برگزاری آزمون ارشد سراسری متفاوت خواهد جمعه برگزار خواهد شد. با توجه به گروه

 .و جمعه برگزار خواهد شد بود. آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و عصر روزهای پنج شنبه

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98/


 

  

  

  

 :اطالعیه

آزمون   ادغام گردیده و در یک  اخیر  دانشگاه سراسری همانند سال های  آزاد و  دانشگاه  ارشد  زمان برگزاری کنکور 

 .برگزار خواهد شد

ارشد منتشر می شود  به عالوه نتایج اولیه کنکور ارشد دانشگاه ازاد با سراسری مشترک است. یعنی یک کارنامه اولیه  

که در آن رتبه و تراز قبولی داوطلبان در دانشگاه های دولتی و آزاد درج خواهد شد. انتهای این کارنامه کد دسترسی به  

انتخاب رشته ارشد آزاد درج می شود که افراد عالقه مند به این مرکز می توانند با آن در سامانه مربوطه دانشگاه آزاد 

 .انجام دهند انتخاب رشته خود را

  

  

  

 زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

های گذشته، دانشگاه آزاد اسالمی به صورت جداگانه متقاضیان خود را با توجه به سایت دانشگاه آزاد ثبت نام در سال 

زمان آزمون کارشناسی ارشد  نمود. معموالً زمان برگزاری کنکور ارشد این دانشگاه نیز، حدودا دو سه ماه پس از  می

 .گشتسراسری بود و همین مسئله موجب خستگی داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت نموده بودند می

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/تاریخ-برگزاری-آزمون-ارشد-سراسری.jpg


همانند ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد در دانشگاه سراسری و آزاد ادغام   تاریخ برگزاری آزمون ارشد سراسری دانشگاه آزاد

از بین رفته و نیازی به مطالعه منابع مختلف برای آزمون دانشگاه آزاد وجود نخواهد گردیده است. بنابراین مشکالت قبلی  

 .ها برای داوطلبان با این ادغام از بین رفته استداشت. همچنین بسیاری از هزینه

این باشد و بنابرزمان با کنکور سراسری ارشد می های آزمایشی همتاریخ برگزاری آزمون ارشد سراسری در تمامی گروه

در زمان انتشار اطالعیه مبنی بر دریافت کارت ورود به جلسه، در صورتی که به هنگام ثبت نام، دانشگاه آزاد را انتخاب  

توانید در آزمون مربوطه شرکت نموده و کارنامه اولیه خود را هم زمان با دانشگاه سراسری دریافت باشید، می  نموده

با مشاورین مرکز ایران تحصیل در    تکمیل ظرفیت ارشد آزاد و  شهریه ارشد دانشگاه آزادنمایید. برای اطالع دقیق از  

 . ارتباط باشید

  

  

 .کلیک کنیددفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشدبرای دریافت 

  

  

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 

کارت ورود به جلسه آزمون معموالً یک هفته قبل از زمان امتحان کنکور ارشد بر روی سایت سازمان سنجش قرار 

به جلسه در هیچمی های آزمایشی، نیازی به مراجعه حضوری یک از گروهگیرد. بنابراین برای دریافت کارت ورود 

توانید پس از انتشار اطالعیه،  ، میsanjesh.org بود و با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس اینترنتی  نخواهد  

 .نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید

باشد. اوالً به  اسی ارشد در زمان مقرر میتوصیه ما به کلیه داوطلبان گرامی، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشن

علت شلوغ بودن خطوط در روزهای پایانی، ممکن است داوطلبان موفق به دریافت کارت خود نگردند و همچنین در  

امکان ویرایش اطالعات موجود در کارت ورود به جلسه وجود نخواهد داشت. بدیهی است  زمان برگزاری کنکور ارشد  

گردد و با توجه به قانون و ضوابط با هرگونه مغایرت اطالعات وارد شده با اطالعات مستند داوطلب، تخلف محسوب می

نسبت به ویرایش اطالعات  ارشد    زمان برگزاری کنکور داوطلبان خاطی برخورد خواهد گردید. بنابراین حتماً قبل از  

 .اقدام نمایید. در غیر این صورت مسئولیت آن بر عهده داوطلب خواهد بود

  

  

  

 اطالعیه 

پس از ثبت نام کنکور ارشد، کلیه داوطلبان جهت حضور در جلسه باید کارت خود را نیز دریافت نمایند. زمان دریافت 

 .خواهد شدآن نیز چند روز قبل از برگزاری آزمون مشخص 

 .برای اطالع از زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه باید به سایت سنجش مراجعه شود

 .توجه داشته باشید که همراه داشتن این کارت برای حضور در جلسه کنکور الزامی است

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-99/
https://www.sanjesh.org/


  

  

 

  

  

  .روی عبارت کلیک نمایید رشته کارشناسی ارشد سراسریویرایش انتخاب   برای انجام فرایند

  

  

 سامانه اطالع رسانی کارشناسی ارشد ایران تحصیل 

ایران تحصیل خدمات مختلفی را به کلیه داوطلبان در گروه های آزمایشی مختلف و همچنین مقاطع مختلف ارائه می نماید.  

عزیز در هر یک از گروه های آزمایشی می باشد. اطالع   تالش متخصصین ایران تحصیل، رفع نیاز تمامی داوطلبان

 .رسانی در رابطه زمان برگزاری کنکور ارشد یکی از خدمات این سایت و سامانه مربوط به آن خواهد بود

زمان امتحان کنکور ارشد برای تمامی داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون تحصیالت تکمیلی را دارند بسیار مهم است.  

مه ریزی هر یک از داوطلبان با توجه به این زمان صورت می پذیر و باید خود را به صورت کامل برای زمان زیرا برنا

برگزاری کنکور ارشد آماده نمایند. بنابراین یکی از موارد مهم برای تمامی این داوطلبان، اطالع از زمان دقیق این آزمون  

  .از جمله خدمات مرکز مشاوره ایران تحصیل است  مشاوره آنالین کارشناسی ارشد . می باشد

سانی  می توانید از سامانه اطالع ر انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدبرای اطالع از زمان امتحان کنکور ارشد و  

ایران تحصیل استفاده نمایید. زمان امتحان کنکور ارشد با توجه به این سامانه قابل دریافت خواهد بود. کافی است با شماره  

https://irantahsil.org/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
https://irantahsil.org/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
https://irantahsil.org/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/نحوه-دریافت-کارت-ورود-به-جلسه-کارشناسی-ارشد.jpg


های مندرج در سایت تماس حاص نمایید تا به بهترین نحو از اطالعات مورد نظر آگاهی یابید. همه روزه ودر هر ساعت  

 .ه شما می باشنداز شبانه روز آماده ارائه خدمات ب

  

  

 1401اخبار پیرامونی برگزاری کنکور ارشد 

 ۱۴۰۰آذر  21 •

درصد ایثارگری، سهمیه   25و    5کنکور ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد دارای سهمیه های مختلفی از جمله سهمیه  

 .استعداد درخشان و سهمیه حافظان قرآن خواهد بود

 ۱۴۰۰آذر  17 •

 .تغییرات ثبت نام کنکور ارشد، حذف محرومیت پذیرفته شدگان روزانه در سال گذشته استاز جمله مهم ترین 

 ۱۴۰۰  آذر 16 •

 .ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد آغاز شده و دفترچه ثبت نام نیز در سایت سنجش منتشر شده است

 ۱۴۰۰آذر  14 •

رشد دانشگاه آزاد نیز می بایست در این زمان از این هفته آغاز شده و داوطلبان ا  1401ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  

 .به نام نویسی و تکمیل فرم در سایت سنجش بپردازند

 ۱۴۰۰آذر  7 •

داوطلبان دارای مدرک لیسانس، ارشد و یا دکتری حرفه ای با شرایط ذکر شده در دفترچه ارشد امکان ثبت نام در کنکور  

 .را دارند 1401ارشد 

 کارشناسی ارشد تمدید شدنام کنکور مهلت ثبت •

 .بهمن ماه انجام شد ۸  تا تاریخ ۱۴۰۱نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد تمدید مهلت ثبت

ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی  دانشگاه  ۱۴۰۱متقاضیانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  

نام  آذر ماه ثبت  ۲۷تا    ۱۶های  دانشجویی کشور که در روز   -اد علمیو همچنین دانشگاه آزاد اسالمی و بیست و هفتمین المپی

نامی خود به سایت  امروز ششم بهمن فرصت داشتند تا به منظور مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت  ۲۴اند، تا ساعت  کرده

 .سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند

 ب امش 24تا ساعت  1401نام جاماندگان کنکور ارشد مهلت ثبت •

 - و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی  ۱۴۰۱نام برای متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  مجددا فرصت ثبت 

 .بهمن تمدید شد ۸دانشجویی کشور تا جمعه 

ها و مؤسسات آموزش  در کلیه دانشگاه  ۱۴۰۱نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  سازمان سنجش فرصت ثبت

 ۸دانشجویی کشور را تا جمعه    -دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی و بیست و هفتمین المپیاد علمیعالی  

 .تمدید کرد ۱۴۰۰بهمن ماه 



 ۱۴۰۰بهمن  20 •

 .بهمن ادامه دارد 30آغاز شده و تا  1401ثبت نام با تاخیر کنکور کارشناسی ارشد 

 نام کردند ارشد ثبتهزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور  ۵ •

با توجه به مطالبی که از سوی سازمان سنجش کشور منتشر شد، ظرفیت کنکور ارشد افزایش یافت تا تعداد داوطلبین 

 .بیشتری در این آزمون شرکت کنند

 ثبت نام کردند ۱۴۰۱هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد  ۴۷۱ •

ناپیوسته سال    ارشد  پذیرش  ۱۴۰۱آزمون کارشناسی  دانشگاه  برای  در  دولتی و دانشجو  آموزش عالی  ها و مؤسسات 

دانشجویی کشور اردیبهشت ماه سال   المپیاد علمی  بیست و هفتمین دوره  با  آزاد اسالمی همزمان  دانشگاه  غیردولتی و 

 .برگزار خواهد شد ۱۴۰۱

 ۱۴۰۰شهریور  28 •

اردیبهشت    30و    29و    28برگزاری آن در روزهای  آذر بوده و زمان    23تا    16از    1401زمان ثبت نام کنکور ارشد سال  

 .تعیین شده است 1401ماه 

  

 .کلیک کنیدکاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه 

  

  

 خالصه مطلب

و زمان امتحان کنکور ارشد آزاد و    برگزاری کنکور ارشد  یم به بررسی جزییات مربوط بهما در این مطلب سعی کرد

سراسری بپردازیم. از آنجایی که این دو کنکور ادغام شده است، خبرهای جداگانه برای برگزاری زمان آزمون ارشد  

زاری آزمون را نیز اعالم کردیم  سراسری و آزاد منتشر نشده و هر دو آزمون در یک روز برگزار خواهد شد. تاریخ برگ

ام اردیبهشت ماه می باشد. به عالوه یک سری نکات دیگر مربوط به دریافت کارت و نحوه    30،  28،29که روزهای  

دریافت آن نیز بررسی گردید که در این راستا گوشزد نمودیم تمامی داوطلبان باید کارت ورود به جلسه خود را همراه 

لسه ارائه دهند. این کارت از طریق وبسایت سازمان سنجش ارائه می شود که تاریخ ارائه آن نیز داشته و آن را در سر ج

معموالً یک یا چند روز قبل از برگزاری آزمون خواهد بود. اگر پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات ببشتری در 

 .این رابطه داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/برگزاری-کنکور-ارشد-1401-.pdf

