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چكيده :آزمون تحصیالت تكمیلي در مقطع كارشناسي ارشد،
مهمترين و گستردهترين آزمون ناپیوسته داخل است كه از سال 1367
به صورت متمركز و سراسري برگزار ميشود .از سال  ،1384در
آزمون كارشناسي ارشد ،شرط تناسب رشتة امتحاني با رشتة تحصیلي
برداشته شد و به داوطلبان اجازه داده شد تا با هر عنوان مدرك
تحصیلي بتوانند در آزمون گروههاي مختلف آموزشي (به جز گروه
پزشكي و دامپزشكي و رشتههايي كه شرط عنوان مدرك تحصیلي
دارند) متقاضي شوند؛ بر اين اساس ،بررسيهاي آماري آزمون سال
 1388با روش تحلیل مستندات نشان داد كه عمدة پذيرفتهشدگان
رشتههاي مختلف اين آزمون را فارغالتحصیالن رشتههاي نزديك و
متجانس تشكیل ميدهند .فارغالتصحیالن رشتههاي مختلف ترجیح
دادند كه در آزمون رشته خودشان يا در كدرشتههاي نزديك و يا هم
سنخ شركت كنند .فارغالتحصیالن رشتههاي غیر همسنخ عمدتاً اندك
و كمتر از  10درصد كل داوطلبان هر رشته بودهاند كه معموالً هیچ
پذيرفتهشدهاي ندارند .در گروه علومانساني به استثناي مديريت
اجرايي ،در تمام رشتهها ،باالترين میزان پذيرش مربوط به
فارغالتحصیالن همان رشته بوده است .در تمام كدرشتههاي امتحاني،
حدود  70درصد از متقاضیان رشتههاي نامرتبط ،پذيرفته نميشوند.
میزان موفقیت فارغالتحصیالن رشتههاي فني در ساير گروههاي
آموزشي بهويژه علوم انساني بیشتر ،ولي میزان موفقیت فارغالتحصیالن
رشتههاي علوم انساني در گروههاي علوم پايه ،فني و مهندسي،
كشاورزي و هنر كمتر است .در بین متقاضیان رشتههاي علوم انساني
و هنر ،پراكندگي و تنوع رشتههاي فارغالتحصیلي بیشتر است ،ولي
اين پراكندگي در بین متقاضیان رشتههاي مختلف گروههاي علوم پايه
و فني و مهندسي محدود ميشود.
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Abstract: The MA entrance
exam is the vastest and the
most
important
internal
examination which has been
administered since 1367. Since
1384, in MA Entrance exam,
proportionality
requirement
between field of study and
acceptation (Except medical
and fields that have veterinary,
as a condition of their academic
degree), was removed, and
Participants
with
any
educational subjects, were
allowed to participate in various
fields. Based on the statistical
analysis
of
1388
test
documentation analysis showed
that most of accepted students
are those with related fields in
that test. Graduates from other
fields preferred to participate in
their own or related field of
study. Graduated from different
fields were few and mostly less
that 10% of the total
participants and were not
accepted. In human science
group, except in executive
management, in all other fields,
the highest acceptance rate of
graduates was the graduates of
the same fields. In all other
fields of exam, about 70
percent of applicants in an
unrelated field will not be
accepted.
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مقدمه
سازمان سنجش آموزش كشور ،به عنوان تنها سازمان رسمي متولي ارزيابي و
اندازهگیري آموزش كشور در سطوح مختلف ،با طراحي و به كارگیري آزمونهاي
استاندارد و با استفاده از روشهاي علمي ،عهدهدار برگزاري آزمونهاي متعدد ،اعم از
آزمون هايي براي سنجش علمي داوطلبان ورود به آموزش عالي در سطوح مختلف و
آزمونهايي براي جذب نیروي انساني مستعد و حائز دانش و مهارتهاي الزم براي
وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههاي اداري و دولتي نیز ميباشد.
يكي از اين آزمونها ،آزمون ورودي تحصیالت تكمیلي در مقطع كارشناسي ارشد
ناپیوسته داخل است كه از سال  1367به صورت متمركز و سراسري و به منظور تأمین
نیروي انساني متخصص و متعهد مورد نیاز كشور و توزيع مناسب حائزان نمرة علمي
و پذيرفتهشدگان آزمون در رشتهها و دانشگاههاي مختلف با توجه به استعداد ،عالقه
و توان علمي آنها ،از سوي سازمان سنجش آموزش كشور برگزار ميشود.
سازمان سنجش آموزش كشور ،هر ساله گزارشهاي متعددي را براي آگاهي،
استفاده و به كارگیري متولیان آموزشي ،مسئوالن و برنامهريزان آموزش عالي كشور
تهیه و ارسال ميكند كه باز خوردهاي مناسب و امیدبخشي براي اصالح و ارتقاي نظام
آموزش عالي كشور در پي داشته است.
آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته داخل ،از سال  1367به صورت متمركز و
سراسري از سوي سازمان سنجش آموزش كشور برگزار ميشود .پیش از اين تاريخ،
دانشگاهها رأساً اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد ميكردند.
با توجه به افزايش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالي و به طور اخص دورة
تحصیالت تكمیلي ،در حال حاضر اين آزمون در سطح ملي و براي تعداد بالغ بر يك
میلیون داوطلب برگزار ميشود و از اين تعداد حدود نود هزار نفر (مطابق آمار
پذيرش سال  ،)91در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته ميشوند.
بر اساس ضوابط آزمون كارشناسي ارشد ،از سال  1384شرط تناسب رشتة
امتحاني با رشته تحصیلي برداشته شد و به داوطلبان اجازه داده شد تا با هر عنوان
مدرك تحصیلي بتوانند در آزمون گروههاي مختلف آموزشي (به جز گروه پزشكي و
دامپزشكي و رشتههايي كه شرط عنوان مدرك تحصیلي دارند) متقاضي شوند ،و اين
وضعیت در همة گروه هاي آموزشي اعم از علوم انساني ،هنر ،علوم پايه و كشاورزي
1
وجود دارد.
 - 1دفترچة راهنماي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال  ،1384سازمان سنجش آموزش كشور
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چون برخي از داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد چنین تصور ميكنند كه در رشتة
مورد عالقه خود نميتوانند ادامه تحصیل دهند ،بنابر اين ،سازمان سنجش آموزش
كشور با هدف بهینه سازي نظام گزينش دانشجو ،اين امكان را فراهم آورده است كه
اين افراد بتوانند شانس و استعداد خود را در ساير گروههاي آموزشي نیز بسنجند ،و
البته اين امكان ،خود نیز به يك مسأله و معضل تبديل شده است و در صورت ادامة
اين وضعیت ،تعادل میان عرضة رشتهها و ظرفیتهاي پذيرش با تقاضاي شركت در
آزمون گروههاي مختلف ،برهم خورده و كیفیت تحصیالت افراد در گروههاي
رشتههاي نامتجانس نیز تقلیل مييابد.
با توجه به موارد فوق ،انتظار ميرود كه با حذف شرط سنخیت رشتههاي
تحصیلي ،افراد در رشتههاي مورد عالقه خود تحصیل نمايند .1هدف پژوهش حاضر،
بررسي اين روند است؛ به عبارتي ،اين كه آيا حذف اين شرط بر گرايش افراد به ساير
رشتهها تأثیر داشته است يا نه ،هدف اين پژوهش است.

سوابق پژوهش
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده ،تاكنون پژوهشهاي زيادي در ارتباط با اين
آزمون انجام گرفته كه عمدتاً در زمینة سؤاالت آزمون بوده است (داورپناه،)1383 ،
عوامل تأثیرگذار بر آزمون برخي از رشتهها (ملك محمدي و همكاران،)1378 ،
بررسي تطبیقي آزمون دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسالمي (محمدي و متقي دادگر،
 ،)1387مقايسة پیشرفت تحصیلي پذيرفته شدگان دورههاي فراگیر و سراسري در
دانشگاه پیامنور (فیروزفر و همكاران) ،مقايسة پیشرفت تحصیلي پذيرفتهشدگان
دورههاي كارشناسيارشد فراگیر با پذيرفتهشدگان همان مقطع از طريق آزمون
سراسري در دانشگاه پیام نور و نقدهايي نیز بر آزمونهاي كارشناسي ارشد رشتة
آموزش زبان انگلیسي ( ) 1381انجام شده است .در اين پژوهش سعي مي شود كه
ضمن بررسي و تعیین میزان سنخیت رشتة تحصیلي شركتكنندگان آزمون كارشناسي
ارشد و رشتة پذيرفته شده آنان ،ضمن تعیین رشته هاي پر داوطلب ،میزان قبولي در
هر يك از رشته هاي غیرمتناسب با رشته پذيرفته شده را نیز تعیین كنیم .در ادامه نیز
ميتوان به اين موضوع پرداخت كه حذف شرط سنخیت در تعداد شركتكنندگان چه
رشتههايي در گروه علوم انساني تأثیر بیشتري داشته است.
 .1بررسي آماري «رابطة رشته قبولي با رشتة تحصیلي» در آزمون كارشناسي ارشد سال  ،1388جلد يكم ،گروه
آزمايشي علوم انساني ،سازمان سنجش آموزش كشور ،معاونت فني و آماري.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانويه است .دادههاي اين تحقیق از آمار و اطالعات
موجود در سازمان سنجش آموزش كشور در زمینة برگزاري و اعالم نتیجة آزمون
كارشناسي ارشد سال  1388اخذ شده است و جامعة آماري بررسي حاضر ،شامل تمام
داوطلبان و پذيرفتهشدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد در گروه علوم انساني سال
 1388است.
آزمون كارشناسي ارشد سال  1388براي تعداد  595/848داوطلب برگزار شد كه
از اين تعداد 44/399 ،نفر در  132رشته تحصیلي پذيرفته شدند.
در اين بررسي ،با برخي از اصطالحات تخصصي مواجهیم كه مناسب است در اين
قسمت به اختصار تعريف شوند؛ اين اصطالحات عبارتند از1 :ـ تناسب به معناي
مشابهت محتوا و سرفصل دروس در مقطع كارشناسي با محتوا و سرفصلهاي مقطع
كارشناسي ارشد است2 .ـ رشتة تحصیلي به رشتهاي اطالق ميشود كه فرد در مقطع
كارشناسي در آن رشته تحصیل كرده و فارغالتحصیل شده يا در شرف فارغالتحصیلي
است3 .ـ رشتة قبولي به رشتهاي اطالق ميشود كه داوطلب پس از شركت در آزمون
كارشناسي ارشد ،در اين مقطع پذيرفته شده است4 .ـ رشته فارغالتحصیلي رشتهاي
است كه داوطلب در مقطع كارشناسي آن رشته فارغالتحصیل شده باشد5 .ـ گروه
آموزشي شامل چندين رشته مرتبط و متناسب ميشود كه در يك گروه قرار داده
ميشوند6 .ـ مجموعه به تعدادي از رشتهها و گرايشهاي مرتبط و نزديك به هم
اطالق ميشود كه در يك مجموعه قرار داده ميشوند.

يافتههاي پژوهش
با توجه به اينكه جامعة آماري اين پژوهش را فارغالتحصیالن رشتههاي مختلف
شركتكننده در آزمون كارشناسي ارشد  41كدرشته امتحاني گروه آموزشي علوم
انساني تشكیل مي دهند ،لذا آمار و اطالعات مربوط به نتايج حضور آنان در اين
آزمون ،با رعايت اختصار و به تفكیك كد رشتههاي امتحاني گروه علوم انساني در
قالب جدول شماره  ،1ارائه خواهد شد.
1ـ مجموعۀ زبان و ادبيات فارسي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان و ادبیات فارسي ،فارغالتحصیالني از  84كد
رشته تحصیلي مختلف ( 17023نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند
كه داوطلبان  48كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
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ـ  95/39درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 16238نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات فارسي بودند.
ـ  94/54درصد پذيرفته شدگان رشته امتحاني زبان و ادبیات فارسي ،فارغالتحصیل
همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان و ادبیات فارسي ،فارغالتحصیالني از رشتة زبان
و ادبیات عرب با  1/22درصد و الهیات و معارف اسالمي با  0/64درصد ،جزو
پذيرفتهشدگان اين رشته قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  3/6درصد
پذيرفتهشدگان رشتة زبان و ادبیات فارسي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان و ادبیات فارسي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  1558 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 994 ،نفر زن و  564نفر
مرد بودند.
2ـ علوم جغرافيايي
ـ در رشتة امتحاني علوم جغرافیايي ،فارغالتحصیالني از  85كدرشته تحصیلي
مختلف ( 9244نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 45
كدرشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  86/50درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 7996نفر) ،فارغالتحصیل
علوم جغرافیايي بودند.
ـ  88/48درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم جغرافیايي ،فارغالتحصیل همین
رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم جغرافیايي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي علوم
اجتماعي با  1/51درصد و تاريخ با  1/13درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن
سايررشتهها ،تنها  8/88درصد پذيرفتهشدگان رشتة علوم جغرافیايي را به خود
اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم جغرافیايي در آزمون كارشناسي ارشد
سال  1059 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 471 ،نفر زن و  588نفر مرد بودند.
3ـ سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي
ـ در رشتة امتحاني سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي ،فارغالتحصیالني
از  63كد رشتة تحصیلي مختلف ( 1435نفر) براي شركت در آزمون اين رشته
متقاضي شدند كه داوطلبان  53كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
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ـ  40/35درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 579نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي بودند.
الزم به توضیح است كه در مقطع كارشناسي ،رشتة تحصیلي با عنوان سنجش از
دور و سیستم اطالعات جغرافیايي وجود ندارد؛ لذا فارغالتحصیالن ساير رشتهها
متقاضي اين رشته شدند.
ـ  42/42درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني سنجش از دور و سیستم اطالعات
جغرافیايي ،فارغالتحصیل رشته جغرافیا بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة جغرافیا ،فارغالتحصیالني از رشتههاي مرتع و
آبخیزداري با  15/15درصد و مهندسي عمران با  12/12درصد و جنگلداري با 9/09
درصد قرار دارند كه تماماً از رشتههاي مرتبط هستند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشته امتحاني سنجش از دور و سیستم اطالعات
جعرافیايي در آزمون كارشناسي ارشد سال  33 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد6 ،
نفر زن و  27نفر مرد بودند.
4ـ مجموعۀ زبان عربي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان عربي ،فارغالتحصیالني از  42كدرشته تحصیلي
مختلف ( 3645نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 32
كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  76/90درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 2803نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة مجموعة زبان عربي بودند.
ـ  91/81درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان عربي ،فارغالتحصیل
همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مجموعة زبان عربي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
الهیات و معارف اسالمي با  4/31درصد ،علوم قرآني با  0/86درصد و حقوق با 0/65
درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  3/02درصد پذيرفتهشدگان
رشتة امتحاني زبان عربي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان عربي در آزمون كارشناسي
ارشد سال  464 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 263 ،نفر زن و  201نفر مرد بودند.
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5ـ مجموعۀ علوم اقتصادي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم اقتصادي ،فارغالتحصیالني از  83كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 10379نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  51كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  68/43درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 7102نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة مجموعة علوم اقتصادي بودند.
ـ  74/06درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم اقتصادي،
فارغالتحصیل همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مجموعة علوم اقتصادي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي رياضي با  8/23درصد ،اقتصاد كشاورزي با  2/99درصد و آمار با 2/12
درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  12/6درصد پذيرفتهشدگان
رشتة علوم اقتصادي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم اقتصادي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  802 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 396 ،نفر زن و  406نفر
مرد بودند.
6ـ تربيت بدني و علوم ورزشي
ـ در رشتة امتحاني تربیت بدني و علوم ورزشي ،فارغالتحصیالني از  102كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 10672نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  69كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  84/08درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 8973نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة تربیت بدني و علوم ورزشي بودند.
ـ  89/93درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني تربیت بدني و علوم ورزشي،
فارغالتحصیل همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة تربیت بدني و علوم ورزشي ،فارغالتحصیالني از
فیزيوتراپي با  2/25درصد و زبان و ادبیات انگلیسي با  1/54درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  6/28درصد پذيرفتهشدگان رشتة تربیت بدني و
علوم ورزشي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني تربیت بدني و علوم ورزشي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  844 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 354 ،نفر زن و  490نفر
مرد بودند.
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7ـ مجموعۀ تاريخ
ـ در رشتة امتحاني مجموعة تاريخ ،فارغالتحصیالني از  83كد رشته تحصیلي
مختلف ( 3895نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 49
كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  68/14درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 2654نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة تاريخ بودند.
ـ  77/41درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني تاريخ ،فارغالتحصیل همین رشته
بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة تاريخ ،فارغالتحصیالني از رشتههاي الهیات و
معارف اسالمي با  3/82درصد و علوم اجتماعي با  3/49درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  15/28درصد پذيرفتهشدگان رشتة تاريخ را به خود
اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة تاريخ در آزمون كارشناسي ارشد
سال  602 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 295 ،نفر زن و  307نفر مرد بودند.
 8ـ مجموعۀ علوم اجتماعي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم اجتماعي ،فارغالتحصیالني از  105كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 9592نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  53كدرشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  79/18درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 7595نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم اجتماعي بودند.
ـ  73/23درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم اجتماعي،
فارغالتحصیل همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم اجتماعي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي زبان و
ادبیات انگلیسي با  2/62درصد ،زبان و ادبیات فارسي با 1/38درصد و علوم اقتصادي
با  1/23درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  21/54درصد
پذيرفتهشدگان رشتة علوم اجتماعي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم اجتماعي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  650 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 335 ،نفر زن و  315نفر
مرد بودند.
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9ـ فرهنگ و زبانهاي باستاني
ـ در رشتة امتحاني فرهنگ و زبانهاي باستاني ،فارغالتحصیالني از  74كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 796نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  45كدرشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
اين كد رشته نیز در مقطع كارشناسي ارائه نميشود و صرفاً در مقطع كارشناسي
ارشد ارائه ميشود؛ لذا متقاضیاني از ساير رشتهها خواهد داشت.
ـ  24/25درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 193نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ  45/87درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني فرهنگ و زبانهاي باستاني،
فارغالتحصیل رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان و ادبیات انگلیسي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي زبان و ادبیات فارسي با  15/60درصد ،باستانشناسي با  6/42درصد و
تاريخ ،زبان فرانسه و مهندسي مكانیك هر كدام  2/75درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  23/86درصد پذيرفتهشدگان رشتة فرهنگ و
زبانهاي باستاني را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة فرهنگ و زبانهاي باستاني در
آزمون كارشناسي ارشد سال  109 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 73 ،نفر زن و 36
نفر مرد بودند.
10ـ مجموعۀ زبانشناسي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبانشناسي ،فارغالتحصیالني از  72كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 2906نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 53
كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  69/89درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 2031نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
رشتة زبانشناسي در مقطع كارشناسي ارائه نميشود و متقاضیان اين رشته در
مقطع كارشناسي ارشد ،از ساير رشتهها داوطلب ميشوند.
ـ  81/37درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبانشناسي ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان و ادبیات انگلیسي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي زبان و ادبیات فارسي با  10/56درصد ،زبان آلماني با  1/55درصد و زبان
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فرانسه با  0/93درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  5/59درصد
پذيرفتهشدگان رشته زبانشناسي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبانشناسي در آزمون كارشناسي
ارشد سال  322 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 226 ،نفر زن و  96نفر مرد بودند.
11ـ علوم قرآن و حديث
ـ در رشتة امتحاني علوم قرآن و حديث ،فارغالتحصیالني از  86كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 5427نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 37
كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  65/53درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 3556نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة الهیات و معارف اسالمي و علوم قرآني بودند.
ـ  68/34درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم قرآن و حديث ،فارغالتحصیل
همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة الهیات و معارف اسالمي و علوم قرآني،
فارغالتحصیالني از رشتههاي علوم و معارف اسالمي با  7/91درصد و زبان و ادبیات
عرب با  5/90درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها  17/85درصد
پذيرفتهشدگان رشتة علوم قرآن و حديث را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم قرآن و حديث در آزمون كارشناسي
ارشد سال  796 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 516 ،نفر زن و  280نفر مرد بودند.
12ـ فقه و مباني حقوق اسالمي
ـ در رشتة امتحاني فقه و مباني حقوق اسالمي ،فارغالتحصیالني از  58كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 6095نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  45كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
اين كد رشته در مقطع كارشناسي ارائه نميشود و متقاضیان آن ،از ساير رشتهها
داوطلب شدند.
ـ  73/72درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 4493نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
ـ  71/36درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني فقه و مباني حقوق اسالمي،
فارغالتحصیل رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشته الهیات و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي علوم و معارف اسالمي با  11/25درصد ،زبان و ادبیات عربي با  4/60درصد
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و علوم قرآني با  2/30درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها 10/49
درصد پذيرفتهشدگان رشتة فقه و مباني حقوق اسالمي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني فقه و مباني حقوق اسالمي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  391 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 198 ،نفر زن و  193نفر
مرد بودند.
13ـ فلسفه و حكمت اسالمي
ـ در رشتة امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي ،فارغالتحصیالني از  50كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 1725نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  24كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  70/14درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 4493نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
متقاضیان اين كد رشته را نیز فارغالتحصیالني از ساير رشتهها تشكیل ميدهند و
اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نميشود.
ـ  69/94درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي،
فارغالتحصیل رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة الهیات و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي علوم و معارف اسالمي با  10/02درصد و فلسفه با  2/71درصد قرار دارند
و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها  17/33درصد پذيرفتهشدگان رشتة فلسفه و
حكمت اسالمي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  479 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 291 ،نفر زن و  188نفر
مرد بودند.
14ـ مجموعۀ الهيات و معارف اسالمي
ـ در رشته امتحاني مجموعة الهیات و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از  61كد
رشتة تحصیلي مختلف ( 1412نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند
كه داوطلبان  38كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  76/20درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1076نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
ـ  84/38درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة الهیات و معارف اسالمي،
فارغالتحصیل رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
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ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة الهیات و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي زبان و ادبیات انگلیسي با  2/23درصد و علوم قرآني با  1/34درصد قرار
دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  12/05درصد پذيرفتهشدگان رشته الهیات
و معارف اسالمي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة الهیات و معارف اسالمي در
آزمون كارشناسي ارشد سال  224 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 153 ،نفر زن و 71
نفر مرد بودند.
15ـ مجموعۀ الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة الهیات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي،
فارغالتحصیالني از  21كد رشتة تحصیلي مختلف ( 150نفر) براي شركت در آزمون
اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  15كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته
نداشتند.
ـ  57/33درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 86نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
رشتة امتحاني فقه شافعي نیز در مقطع كارشناسي ارائه نميشود و داوطلبان ورود
به اين رشته در مقطع كارشناسيارشد ،از بین فارغالتحصیالن ساير رشتهها متقاضي
ميشوند.
ـ  40درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني الهیات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي،
فارغالتحصیل رشتة الهیات و معارف اسالمي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشته الهیات و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از علوم
و معارف اسالمي با  25درصد ،علوم قرآني  10درصد ،زبان و ادبیات فارسي 10
درصد و ادبیات عرب با  5درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها 15
درصد پذيرفتهشدگان رشتة الهیات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي را به خود
اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة الهیات و معارف اسالمي ـ فقه
شافعي در آزمون كارشناسيارشد سال  20 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 4 ،نفر زن
و  16نفر مرد بودند.
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16ـ مجموعۀ فلسفه
ـ در رشتة امتحاني مجموعة فلسفه ،فارغالتحصیالني از  65كد رشته تحصیلي
مختلف ( 1141نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 26
كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  50/74درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 579نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة فلسفه بودند.
ـ  52/97درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة فلسفه ،فارغالتحصیل فلسفه
بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشته فلسفه ،فارغالتحصیالني از رشتههاي الهیات و
معارف اسالمي با  10/48درصد ،علوم و معارف اسالمي با  5/67درصد و مهندسي
برق با  4/25درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  26/63درصد
پذيرفتهشدگان رشتة فلسفه را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة فلسفه در آزمون كارشناسي ارشد
سال  353 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 156 ،نفر زن و  197نفر مرد بودند.
17ـ مجموعۀ علوم تربيتي1
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي ،فارغالتحصیالني از  100كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 16318نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  44كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  71/60درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 11684نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ  69/07درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي،1
فارغالتحصیل رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم تربیتي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي زبان و
ادبیات انگلیسي با  3/18درصد ،مديريت با  3/18درصد و الهیات و معارف اسالمي
با  3/06درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  24/57درصد
پذيرفتهشدگان رشته مجموعة علوم تربیتي 1را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم تربیتي 1در آزمون كارشناسي ارشد
سال  1164 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 695 ،نفر زن و  469نفر مرد بودند.
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18ـ مجموعۀ علوم تربيتي2
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي ،2فارغالتحصیالني از  101كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 13743نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  49كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  39/63درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 5447نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ  32/26درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي،2
فارغالتحصیل رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم تربیتي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي مشاوره و
راهنمايي با  27/68درصد ،روانشناسي با  17/58درصد و زبان انگلیسي با 2/75
درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  22/48درصد پذيرفتهشدگان
رشتة مجموعة امتحاني علوم تربیتي 2را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي 2در آزمون
كارشناسي ارشد سال  654 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 442 ،نفر زن و  212نفر
مرد بودند.
19ـ علوم كتابداري و اطالعرساني
ـ در رشتة امتحاني علوم كتابداري و اطالعرساني ،فارغالتحصیالني از  52كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 2978نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  45كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  76/83درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 2288نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة كتابداري بودند.
ـ  71/91درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم كتابداري و اطالعرساني،
فارغالتحصیل رشتة كتابداري بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة كتابداري و اطالعرساني ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي كتابداري در شاخة پزشكي با  16/67درصد و زبان انگلیسي با  1/28درصد
قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  2/14درصد پذيرفتهشدگان مجموعة
علوم كتابداري و اطالعرساني را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم كتابداري و اطالعرساني در
آزمون كارشناسيارشد سال  234 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 170 ،نفر زن و 64
نفر مرد بودند.
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20ـ مجموعۀ زبان فرانسه
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان فرانسه ،فارغالتحصیالني از  34كد رشته
تحصیلي مختلف ( 1145نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  27كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  94/41درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1081نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان فرانسه بودند.
ـ  94/97درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان فرانسه ،فارغالتحصیل
رشتة زبان فرانسه بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان فرانسه ،فارغالتحصیالني از رشتههاي زبان
انگلیسي با  1/26درصد و مهندسي كامپیوتر با  1/26درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  2/51درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة
زبان فرانسه را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان فرانسه در آزمون كارشناسي
ارشد سال  159 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 135 ،نفر زن و  27نفر مرد بودند.
21ـ مجموعۀ زبان انگليسي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان انگلیسي ،فارغالتحصیالني از  113كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 18817نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  88كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  92/02درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 17315نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ  95/86درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان انگلیسي،
فارغالتحصیل رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان و ادبیات انگلیسي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي مهندسي كامپیوتر با  0/63درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها،
تنها  3/51درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان انگلیسي را به خود
اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفته شدگان رشته امتحاني مجموعة زبان انگلیسي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  798 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 505 ،نفر زن و  293نفر
مرد بودند.
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22ـ مجموعۀ زبان روسي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان روسي ،فارغالتحصیالني از  15كدرشتة تحصیلي
مختلف ( 211نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 11
كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  89/10درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 188نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان روسي بودند.
ـ  93/33درصد پذيرفتهشدگان رشته امتحاني مجموعة زبان روسي ،فارغالتحصیل
رشتة زبان روسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان روسي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي علوم
اقتصادي ،مهندسي معدن و مهندسي هوا فضا هر يك با  2/22درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن سايررشتهها پذيرفتهشدهاي نداشتند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان روسي در آزمون كارشناسي
ارشد سال  45 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 27 ،نفر زن و  18نفر مرد بودند.
23ـ مجموعۀ علوم تربيتي3
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي ،3فارغالتحصیالني از  62كد رشته
تحصیلي مختلف ( 2045نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  52كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  72/32درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1479نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ  85/06درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي،3
فارغالتحصیل رشتة علوم تربیتي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم تربیتي ،3فارغالتحصیالني از رشتة زبان و
ادبیات انگلیسي با  3/45درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها 11/49
درصد پذيرفتهشدگان رشتة مجموعة علوم تربیتي 3را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم تربیتي 3در آزمون
كارشناسيارشد سال  87 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 66 ،نفر زن و  21نفر مرد
بودند.
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24ـ مجموعۀ زبان آلماني
ـ در رشتة امتحاني مجموعة زبان آلماني ،فارغالتحصیالني از  38كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 253نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 35
كدرشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  77/08درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 195نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان آلماني بودند.
ـ  87/50درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان آلماني ،فارغالتحصیل
رشتة زبان آلماني بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان آلماني ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
حسابداري با  6/25درصد و مهندسي مكانیك با  6/25درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها پذيرفته شدهاي نداشتند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة زبان آلماني در آزمون كارشناسي
ارشد سال  16 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 11 ،نفر زن و  5نفر مرد بودند.
25ـ مجموعۀ مديريت جهانگردي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي ،فارغالتحصیالني از  70كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 1300نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  56كد رشته ،هیچ پذيرفته شدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  33/54درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 436نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
با توجه به اينكه در مقطع كارشناسي ،رشتة تحصیلي مديريت جهانگردي وجود
ندارد ،فارغالتحصیالني از رشتههاي ديگر متقاضي شركت در آزمون اين رشته شدند.
ـ  42/47درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي،
فارغالتحصیل زبان و ادبیات انگلیسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مديريت جهانگردي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
مديريت با  38/36درصد ،زبان ايتالیايي با  2/74درصد و مهندسي كامپیوتر  2/74قرار
دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  13/69درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني
مجموعة مديريت جهانگردي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  73 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 43 ،نفر زن و  30نفر مرد
بودند.
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26ـ مجموعۀ حقوق
ـ در رشتة امتحاني مجموعة حقوق ،فارغالتحصیالني از  104كدرشتة تحصیلي
مختلف ( 42127نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 62
كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  72/38درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 30491نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة حقوق بودند.
ـ  84/12درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة حقوق ،فارغالتحصیل همین
رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة حقوق ،فارغالتحصیالني از رشتههاي الهیات و
معارف اسالمي با  6/56درصد و زبان و ادبیات فارسي با  1/77درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  7/55درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة
حقوق را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة حقوق در آزمون كارشناسي ارشد
سال  1524 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 441 ،نفر زن و  1083نفر مرد بودند.
27ـ مجموعۀ ايرانشناسي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة ايرانشناسي ،فارغالتحصیالني از  66كدرشتة تحصیلي
مختلف ( 544نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 42
كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  22/61درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 123نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات فارسي بودند.
اين رشته نیز در مقطع كارشناسي ارائه نميشود و فارغالتحصیالن ساير رشتهها در
آْزمون كارشناسي ارشد ايرانشناسي متقاضي ميشوند.
ـ  39/39درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة ايرانشناسي ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات فارسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان و ادبیات فارسي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
تاريخ با  15/15درصد ،زبان و ادبیات عربي با  4/55درصد و مديريت با  4/55درصد
قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها  36/36درصد پذيرفتهشدگان رشتة
امتحاني مجموعة ايرانشناسي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة ايرانشناسي در آزمون كارشناسي
ارشد سال  66 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 29 ،نفر زن و  21نفر مرد بودند.
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28ـ آموزش زبان ژاپني
ـ در رشتة امتحاني آموزش زبان ژاپني ،فارغالتحصیالني از  13كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 33نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  11كد
رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  60/61درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 20نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان ژاپني بودند.
ـ  83/33درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني آموزش زبان ژاپني ،فارغالتحصیل
همین رشته بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة زبان ژاپني ،فارغالتحصیالني از رشتة مهندسي برق با
 16/67درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها هیچ پذيرفتهشدهاي نداشتند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني آموزش زبان ژاپني در آزمون كارشناسي
ارشد سال  6 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 5 ،نفر زن و  1نفر مرد بودند.
29ـ زبان و ادبيات اردو
ـ در رشتة امتحاني زبان و ادبیات اردو ،فارغالتحصیالني از  8كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 38نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 6
كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  76/32درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 29نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات اردو بودند.
ـ  83/33درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني زبان و ادبیات اردو ،فارغالتحصیل
رشتة زبان و ادبیات اردو بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشته زبان و ادبیات اردو ،فارغالتحصیالني از رشتة زبان و
ادبیات انگلیسي با  16/67درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها هیچ
پذيرفتهشدهاي نداشتند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني زبان و ادبیات اردو در آزمون كارشناسي
ارشد سال  6 ،1388نفر بودند كه هر  6نفر زن بودند.
30ـ مجموعۀ علوم سياسي و روابط بينالملل
ـ در رشتة امتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط بینالملل ،فارغالتحصیالني از
 100كد رشته تحصیلي مختلف ( 6442نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي
شدند كه داوطلبان  43كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
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ـ  64/79درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 4174نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم سیاسي بودند.
ـ  66/57درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط
بینالملل ،فارغالتحصیل رشتة علوم سیاسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم سیاسي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي تاريخ با
 3/29درصد و علوم اجتماعي با  2/57درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير
رشتهها ،تنها  27/57درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم سیاسي و
روابط بینالملل را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط بینالملل
در آزمون كارشناسي ارشد سال  700 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 167 ،نفر زن و
 533نفر مرد بودند.
31ـ باستانشناسي
ـ در رشتة امتحاني باستانشناسي ،فارغالتحصیالني از  77كدرشته تحصیلي
مختلف ( 1446نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان
10كدرشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  62/86درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 909نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة باستانشناسي بودند.
ـ  87/36درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني باستانشناسي ،فارغالتحصیل رشتة
باستانشناسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة باستانشناسي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي تاريخ با
 2/30درصد و مديريت با  2/30درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها
 8/04درصد پذيرفتهشدگان رشتة باستانشناسي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني باستانشناسي در آزمون كارشناسي ارشد
سال  87 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 33 ،نفر زن و  54نفر مرد بودند.
32ـ مجموعۀ روانشناسي
ـ در رشته امتحاني مجموعة روانشناسي ،فارغالتحصیالني از  117كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 25760نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  73كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  73/09درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 13588نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة روانشناسي بودند.
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ـ  80/40درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني روانشناسي ،فارغالتحصیل رشتة
روانشناسي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة روانشناسي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي علوم
تربیتي با  4/63درصد و زبان انگلیسي با  1/70درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن
سايررشتهها ،تنها  13/27درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة روانشناسي را
به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة روانشناسي در آزمون كارشناسي
ارشد سال  648 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 458 ،نفر زن و  190نفر مرد بودند.
33ـ حسابداري
ـ در رشتة امتحاني حسابداري ،فارغالتحصیالني از  83كد رشته تحصیلي مختلف
( 25760نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  77كد
رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  95/16درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 24514نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة حسابداري بودند.
ـ  98/01درصد پذيرفتهشدگان رشته امتحاني حسابداري ،فارغالتحصیل رشتة
حسابداري بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة حسابداري ،فارغالتحصیالني از رشتة رياضي با
 0/66درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  1/33درصد
پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني حسابداري را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني حسابداري در آزمون كارشناسي ارشد سال
 302 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 94 ،نفر زن و  208نفر مرد بودند.
34ـ مطالعات زنان
ـ در رشتة امتحاني مطالعات زنان ،فارغالتحصیالني از  69كدرشتة تحصیلي
مختلف ( 1450نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 42
كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  30/69درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 445نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم اجتماعي بودند.
نظر به اينكه اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نميشود ،لذا فارغالتحصیالني از
ساير رشتهها در آزمون اين رشته متقاضي شدند.
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ـ  46/81درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مطالعات زنان ،فارغالتحصیل رشتة
علوم اجتماعي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم اجتماعي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
مطالعات خانواده با  13/83درصد ،الهیات و معارف اسالمي با  4/26درصد و زبان و
ادبیات فارسي با  3/19درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن سايررشتهها ،تنها 13/91
درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مطالعات زنان را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مطالعات زنان در آزمون كارشناسي ارشد
سال  94 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 91 ،نفر زن و  3نفر مرد بودند.
35ـ علوم ارتباطات اجتماعي
ـ در رشتة امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي ،فارغالتحصیالني از  97كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 2477نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  57كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  44/85درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1111نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم ارتباطات اجتماعي بودند.
ـ  49/25درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي،
فارغالتحصیل رشتة علوم ارتباطات اجتماعي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم ارتباطات اجتماعي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي زبان و ادبیات انگلیسي با  9/45درصد ،علوم اجتماعي با  4/98درصد،
مديريت با  3/98درصد و مهندسي برق با  2/49درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن
سايررشتهها ،تنها  29/85درصد پذيرفتهشدگان رشتة ارتباطات علوم اجتماعي را به
خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  201 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 118 ،نفر زن و  83نفر
مرد بودند.
36ـ مدد كاري اجتماعي
ـ در رشتة امتحاني مددكاري اجتماعي ،فارغالتحصیالني از  54كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 1230نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 48
كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  36/18درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 445نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم اجتماعي بودند.
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ـ  58/62درصد پذيرفتهشدگان رشته امتحاني مدد كاري اجتماعي ،فارغالتحصیل
رشتة مددكاري اجتماعي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مددكاري اجتماعي ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
علوم اجتماعي با  24/14درصد و علوم تربیتي با  6/90درصد قرار دارند و
فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  10/34درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني
مددكاري اجتماعي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مددكاري اجتماعي در آزمون
كارشناسيارشد سال  29 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 14 ،نفر زن و  9نفر مرد
بودند.
37ـ پژوهش علوم اجتماعي
ـ در رشتة امتحاني پژوهش علوم اجتماعي ،فارغالتحصیالني از  69كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 2098نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  54كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  75/60درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1586نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم اجتماعي بودند.
ـ  76/83درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني پژوهش علوم اجتماعي،
فارغالتحصیل رشتة پژوهش علوم اجتماعي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة پژوهش علوم اجتماعي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي آمار با  3/66درصد ،رياضي با  2/44درصد و مهندسي كامپیوتر با 2/44
درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  14/63درصد پذيرفتهشدگان
رشتة پژوهش علوم اجتماعي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني پژوهش علوم اجتماعي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  82 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 52 ،نفر زن و  30نفر مرد
بودند.
38ـ مجموعۀ مديريت
ـ در رشتة امتحاني مجموعة مديريت ،فارغالتحصیالني از  120كد رشتة تحصیلي
مختلف ( 35657نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 62
كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  68/61درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 24464نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة مديريت بودند.
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ـ  60/02درصد پذيرفته شدگان رشته امتحاني مجموعة مديريت ،فارغالتحصیل
رشتة مديريت بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مديريت ،فارغالتحصیالني از رشتههاي مهندسي
صنايع با  9/76درصد ،مهندسي كامپیوتر با  3/68درصد ،رياضي با  3/48درصد و
حسابداري با  3/37درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها 19/69
درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت در آزمون كارشناسي
ارشد سال  1956 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 882 ،نفر زن و  1074نفر مرد
بودند.
39ـ مجموعۀ محيط زيست
ـ در رشتة امتحاني مجموعة محیط زيست ،فارغالتحصیالني از  55كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 622نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  43كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  42/77درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 266نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة مهندسي منابع طبیعي ـ محیط زيست بودند.
ـ  64/41درصد پذيرفتهشدگان رشته امتحاني مجموعة محیط زيست،
فارغالتحصیل رشتة محیط زيست بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة محیط زيست ،فارغالتحصیالني از رشتههاي
مهندسي فضاي سبز با  6/78درصد ،شیالت با  5/08درصد ،مديريت با  3/39درصد و
آمار با  3/39درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  16/95درصد
پذيرفتهشدگان رشتة مجموعة محیط زيست را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة محیط زيست در آزمون
كارشناسي ارشد سال  59 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 39 ،نفر زن و  20نفر مرد
بودند.
40ـ مجموعۀ مديريت اجرايي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة مديريت اجرايي ،فارغالتحصیالني از  124كد رشتة
تحصیلي مختلف ( 19584نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  48كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  20/64درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 1746نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة مديريت بودند.
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اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي شود و متقاضیان شركت در آزمون اين
رشته ،فارغالتحصیالن رشتههاي ديگر هستند.
  14/37درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت اجرايي،فارغالتحصیل رشتة مهندسي برق بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة مهندسي برق ،فارغالتحصیالني از رشتههاي مهندسي
صنايع با  13/48درصد ،مديريت با  10/57درصد ،مهندسي مكانیك با  10/42درصد
و مهندسي كامپیوتر با  9/08درصد قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها
 42/08درصد پذيرفتهشدگان رشتةامتحاني مجموعة مديريت اجرايي را به خود
اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مجموعة مديريت اجرايي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  1343 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد 434 ،نفر زن و  909نفر
مرد بودند.
41ـ مجموعۀ مدرسي معارف اسالمي
ـ در رشتة امتحاني مجموعة مدرسي معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از  16كد
رشتة تحصیلي مختلف ( 326نفر) براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه
داوطلبان  12كد رشته ،هیچ پذيرفتهشدهاي در اين رشته نداشتند.
ـ  59/20درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ( 193نفر) ،فارغالتحصیل
رشتة علوم و معارف اسالمي بودند.
ـ  77/46درصد پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مدرسي معارف اسالمي،
فارغالتحصیل رشتة علوم و معارف اسالمي بودند.
ـ بعد از فارغالتحصیالن رشتة علوم و معارف اسالمي ،فارغالتحصیالني از
رشتههاي الهیات و معارف اسالمي با  11/27درصد و علوم اجتماعي با  1/41درصد
قرار دارند و فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،تنها  9/86درصد پذيرفتهشدگان رشتة
امتحاني مدرسي معارف اسالمي را به خود اختصاص دادند.
ـ مجموع پذيرفتهشدگان رشتة امتحاني مدرسي معارف اسالمي در آزمون
كارشناسي ارشد سال  71 ،1388نفر بودند كه از اين تعداد ،همگي مرد بودند.
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بحث و نتيجهگيري
1ـ در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته ،حدود  70درصد داوطلبان ،فارغالتحصیالن
همان رشته يا رشتههاي بسیار نزديك و متناسب با آن رشتة امتحاني هستند.
2ـ با توجه به اينكه برخي از رشتهها در مقطع كارشناسي ارائه نميشود ،بنابراين
داوطلبان اين رشتهها در مقطع كارشناسي ارشد را فارغالتحصیالني از رشتههاي ديگر
تشكیل خواهند داد كه عمدتاً رشتههاي متناسب و نزديكتر به رشتههاي امتحاني
هستند.
3ـ حذف محدوديت و شرط تناسب رشتة تحصیلي براي كدرشتههاي امتحاني كه
آن رشته در مقطع كارشناسي ارائه نميشود ،مناسب است؛ ولي رشتههايي كه در مقطع
كارشناسي فارغالتحصیل دارد ،بهتر است كه شرط تناسب رشته اعمال و يا اينكه
«گروه رشتههاي مرتبط» تعريف شود .دلیل اين نتیجهگیري را مي توان افزايش بیش از
پیش فارغالتحصیالن برخي از رشتهها (بهويژه در رشتههاي علوم انساني به دلیل
سهولت پذيرش در آنها) دانست.
4ـ در  29درصد رشتههاي امتحاني ،میزان پذيرش از ساير رشتهها ،كمتر از 10
درصد و در  63درصد رشتههاي امتحاني ،اين میزان كمتر از  20درصد بوده است.
5ـ گرايش به شركت در ساير رشتهها ،ضرورتاً عالقه و استعداد نیست ،بلكه
آسانتر بودن كسب آمادگي براي قبولي در يك كد رشتة ديگر سبب اين گرايش
ميشود .آمارها نشان ميدهد كه رشتة تحصیلي پذيرفتهشدگان برخي از رشتههاي
امتحاني ،هیچ ارتباط و سنخیتي با رشتة قبولي آنها ندارد؛ به عنوان مثال ،ميتوان به
پذيرفته شدن فارغالتحصیالن رشتههاي مهندسي كامپیوتر در رشتة پژوهش علوم
اجتماعي ،مهندسي برق در رشتة علوم ارتباطات اجتماعي ،مهندسي كامپیوتر در رشتة
زبان فرانسه ،مهندسي معدن در رشتة زبان روسي ،مهندسي مكانیك در رشتة زبان
آلماني ،مهندسي كامپیوتر در رشتة مديريت و مهندسي برق و مكانیك در رشتة
مديريت اجرايي اشاره كرد .اين موضوع خود ميتواند به عنوان يك مسئله بررسي
شود كه آيا مي توان اين آزمون را از نظر نوع سؤاالت به شكلي برگزار نمود كه امكان
پذيرش رشته هاي غیرمتناسب را در آنها به كمترين میزان برساند؟
6ـ در رشته هاي امتحاني زبان و ادبیات فارسي ،علوم جغرافیايي ،زبان عربي ،علوم
اقتصادي ،تربیت بدني ،زبان روسي ،زبان آلماني ،آموزش زبان ژاپني ،مددكاري
اجتماعي ،پژوهش علوم اجت ماعي ،محیط زيست ،مدرسي معارف اسالمي ،زبان و
ادبیات اردو ،تاريخ ،الهیات و معارف اسالمي ،علوم كتابداري و اطالعرساني ،زبان
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فرانسه ،زبان انگلیسي ،علوم تربیتي  ،3مجموعة حقوق ،باستانشناسي ،روانشناسي،
حسابداري و مديريت ،آمار پذيرش از رشتههاي ديگر ،كمتر از  20درصد ،و در 16
رشته ،كمتر از  10درصد بوده است كه اين میزان نیز از سوي فارغالتحصیالن چند
رشتة محدود ( 1تا  3رشته) كسب شده است و درصد پذيرش فارغالتحصیالن ساير
رشتهها ،عدد صفر بوده و هیچ پذيرفتهشدهاي نداشتهاند.
7ـ رشتههاي امتحاني مديريت اجرايي با  124رشته و  19584داوطلب ،مديريت با
 120رشته و  35657داوطلب ،روانشناسي با  117رشته و  25760داوطلب ،زبان
انگلیسي با  113رشته و  18817داوطلب ،علوم اجتماعي با  105رشته و 9592
داوطلب ،حقوق با  104رشته و  42127داوطلب ،تربیت بدني با  102رشته و 10672
داوطلب ،علوم تربیتي  2با  101رشته و  13743داوطلب ،علوم تربیتي  1با  100رشته
و  16318داوطلب و علوم سیاسي با  100رشته و  6442داوطلب بیشترين متقاضي را
از سوي فارغالتحصیالن ساير رشتهها داشتند كه اگر رشتههاي حسابداري (25760
نفر) و ادبیات فارسي ( 17023نفر) را هم به آنها اضافه كنیم ،جزو پر داوطلبترين
رشتههاي امتحاني نیز به شمار ميروند ،و رشتههاي امتحاني زبان ژاپني با  13رشته و
 33داوطلب ،زبان روسي با  15رشته و  211داوطلب ،فقه شافعي با  21رشته و 150
داوطلب و مدرسي معارف اسالمي با  16رشته و  326داوطلب داراي كمترين متقاضي
از سوي فارغالتحصیالن ساير رشتهها بودند و در عین حال ،جزو كم داوطلبترين
رشتههاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد به شمار ميروند.
 8ـ در رشته هاي امتحاني زبان روسي ،زبان آلماني ،آموزش زبان ژاپني و زبان و
ادبیات اردو ،متقاضیان ساير رشتهها ،هیچ پذيرفتهشدهاي نداشتند.
9ـ  11كدرشته امتحاني از  41كد رشته امتحاني آزمون كارشناسي ارشد سال
 ،1388در مقطع كارشناسي ارائه نميشده و لذا ،فارغالتحصیلي هم نداشته است.
داوطلبان اين كد رشتهها نظیر سنجش از دور ،فرهنگ و زبانهاي باستاني ،مجموعة
زبانشناسي ،علوم قرآن و حديث ،فقه و مباني حقوق اسالمي ،فلسفه و حكمت
اسالمي ،فقه شافعي ،مديريت جهانگردي ،مجموعة ايرانشناسي ،مجموعة مطالعات
زنان و مجموعة مديريت اجرايي را فارغالتحصیالن ساير رشتهها تشكیل ميدادند.
10ـ در تمام رشتههاي امتحاني ،میزان فارغالتحصیالن ساير رشتهها ،كمتر از 30
درصد بوده است.
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پيشنهاد
با توجه به يافته هاي پژوهش و آمار و ارقام مندرج در جدول ارائه شده ،پیشنهاد
ميشود در آن دسته از كد رشتههاي امتحاني نظیر سنجش از دور ،فرهنگ و زبانهاي
باستاني ،زبانشناسي ،علوم قرآن و حديث ،فقه و مباني حقوق اسالمي ،فلسفه و
حكمت اسالمي ،فقه شافعي ،مديريت جهانگردي ،ايرانشناسي ،مطالعات زنان و
مديريت اجرايي ،كه در مقطع كارشناسي ارائه نميشود ،شرط تناسب رشته حذف
شود و به داوطلبان برخي از رشتههاي نزديك ،اجازة شركت در آزمون اين كد رشتهها
داده شود ولي در رشتههايي كه در مقطع كارشناسي ارائه ميشود ،بهتر است كه شرط
تناسب رشته اعمال و يا اينكه «گروه رشتههاي مرتبط» تعريف شود .دلیل اين
نتیجهگیري را مي توان افزايش بیش از پیش فارغالتحصیالن برخي از رشتهها (بهويژه
در رشتههاي علوم انساني به دلیل سهولت پذيرش در آنها) دانست.
جدول ( )1رشتههاي امتحاني گروه علوم انساني و درصد پذيرش (قبولي) ساير
رشتهها در آنها
كد
رشته
1101
1102
1103

درصد قبولي از
رشتههاي امتحاني
همين رشته
مجموعة زبان و
ادبیات فارسي
علوم جغرافیايي
سنجش از دور
(اطالعات
جغرافیايي)

 1104مجموعة زبان عربي
1105
1106

مجموعة علوم
اقتصادي
تربیت بدني و علوم
ورزشي

درصد قبولي از رشتههاي ديگر
درصد

عنوان رشته

درصد

ساير
رشتهها

1/22

الهیات و معارف اسالمي

0/64

3/6

1/51

تاريخ
جغرافیا
مهندسي عمران
جنگلداري
مرتع و آبخیزداري

1/13
42/42
12/12
9/09
15/15

8/88

91/81

الهیات و معارف
اسالمي

4/31

علوم قرآني

0/86

3/02

74/06

رياضي

8/23

اقتصاد كشاورزي آمار

2/99
2/12

12/60

89/93

فیزيوتراپي

2/25

زبان انگلیسي

1/54

6/28

3/82

علوم اجتماعي

3/49

15/28

2/62

ادبیات فارسي
علوماقتصادي

1/38
1/23

21/54

94/54
88/48

عنوان رشته
زبان و ادبیات
عرب
علوم اجتماعي

ـــــ

1107

مجموعة تاريخ

77/41

1108

مجموعة علوم
اجتماعي

73/23

الهیات و معارف
اسالمي
زبان و ادبیات
انگلیسي

21/22
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درصد قبولي از رشتههاي ديگر

كد
رشته

درصد قبولي از
رشتههاي امتحاني
همين رشته

1109

فرهنگ و زبانهاي
باستاني

ـــــ

1110

مجموعة
زبانشناسي

ـــــ

1111

علوم قرآن و
حديث

ـــــ

1112

فقه و مباني حقوق
اسالمي

ـــــ

1113

فلسفه و حكمت
اسالمي

ـــــ

1114

مجموعة الهیات و
معارف اسالمي

84/38

1115

مجموعة الهیات و
معارف اسالمي
فقه شافعي

ـــــ

1116

مجموعة فلسفه

52/97

الهیات و معارف
اسالمي

69/07

زبان انگلیسي

3/18

32/26

مشاوره راهنمايي

27/68

روانشناسي

79/91

كتابداري پزشكي

16/67

زبان انگلیسي

1/28

94/97

زبان انگلیسي

1/26

مهندسي كامپیوتر

1/26

95/86

مهندسي كامپیوتر

0/63

1117
1118
1119
1120
1121

مجموعة
علومتربیتي1
مجموعة
علومتربیتي2
علوم كتابداري و
اطالعرساني
مجموعة زبان
فرانسه
مجموعة زبان
انگلیسي

عنوان رشته

زبان انگلیسي

درصد

ساير
رشتهها

عنوان رشته

درصد

زبان انگلیسي
زبان و ادبیات فارسي
باستانشناسي
تاريخ
فرانسه
مهندسي مكانیك
زبان انگلیسي
زبان وادبیات فارسي
زبان آلماني
زبان فرانسه
الهیات و معارف اسالمي
علوم قرآني
علوم و معارف اسالمي
زبان و ادبیات عرب
الهیات و معارف اسالمي
علوم و معارف اسالمي
زبان و ادبیات عرب
علوم قرآني
الهیات و معارف اسالمي
علوم و معارف اسالمي
فلسفه

45/87
15/60
6/42
2/75
2/75
2/75
81/37
10/56
1/55
0/93
42/96
38/25
7/91
90/5
71/36
11/25
4/60
2/30
69/94
10/02
2/71

علوم قرآني

1/34

الهیات و معارف اسالمي
علوم و معارف اسالمي
ادبیات فارسي
علوم قرآني

40
25
10
10

10/48

علوم و معارف اسالمي

5/67

26/63

مديريت

3/18

24/57

17/58

22/48
2/14
2/51

2/23

86/23

5/59

17/85

10/49
17/33
12/05
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كد
رشته
1122

1123
1124
1125
1126
1127

1128
1129
1130
1132
1133
1134
1137
1138

1139
1140

1142

درصد قبولي از
رشتههاي امتحاني
همين رشته
مجموعة زبان
روسي
مجموعة
علومتربیتي3
مجموعة زبان
آلماني
مديريت
جهانگردي
مجموعة حقوق
مجموعة
ايرانشناسي

آموزش زبان
ژاپني
زبان و ادبیات
اردو
مجموعة
علومسیاسي
باستانشناسي
مجموعة
روانشناسي
حسابداري
مطالعات زنان
علوم ارتباطات
اجتماعي
مددكاري
اجتماعي
پژوهش
علوماجتماعي
مجموعة
مديريت

درصد قبولي از رشتههاي ديگر
ساير
رشتهها

عنوان رشته

درصد

عنوان رشته

درصد

علوم اقتصادي

2/22

مهندسي معدن

2/22

مهندسي هوافضا

2/22

0

85/06

زبان انگلیسي

3/45

11/49

93/34

87/50

حسابداري

6/25

مهندسي مكانیك

6/25

ــــ

زبان انگلیسي

42/47

مديريت

38/36

زبان ايتالیايي
الهیات
زبان و
ادبیاتفارسي
زبان و
ادبیاتعرب

2/74
6/56

مهندسي كامپیوتر
زبان انگلیسي

2/74
1/77

39/39

تاريخ

15/15

4/55

مديريت

4/55

84/12
ــــ

0

13/69
7/55

36/36

83/33

مهندسي برق

16/67

0

83/33

زبان انگلیسي

16/67

0

66/57

تاريخ

3/29

علوم اجتماعي

2/57

27/57

87/36

تاريخ

2/30

مديريت

2/30

8/04

80/40

علوم تربیتي

4/63

زبان انگلیسي

1/70

13/27

98/01
ــــ

رياضي
علوم اجتماعي
الهیات

0/66
46/81
4/26

مطالعات خانواده
زبان و ادبیات فارسي

13/83
3/19

49/25

زبان انگلیسي

9/45

علوم اجتماعي

4/98

مديريت

3/98

مهندسي برق

2/49

29/85

58/62

علوم اجتماعي

24/14

علوم تربیتي

6/90

10/34

76/83

آمار

3/66

رياضي

2/44

مهندسي كامپیوتر
مهندسي صنايع
رياضي

2/44
9/76
3/48

مهندسي كامپیوتر
حسابداري

3/68
3/37

60/02

1/33
31/91

14/63
19/69
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كد
رشته

درصد قبولي از
رشتههاي امتحاني
همين رشته

1146

مجموعة محیط
زيست

64/41

1148

مجموعة
مديريت
اجرايي

ــــ

1152

مجموعة
مدرسي معارف
اسالمي

ــــ

درصد قبولي از رشتههاي ديگر
عنوان رشته

درصد

عنوان رشته

درصد

فضاي سبز
مديريت
مهندسي برق
مديريت
مهندسي
كامپیوتر
علوم و معارف
اسالمي
علوم اجتماعي

6/78
3/39
14/37
10/57

شیالت
آمار
مهندسي صنايع
مهندسي مكانیك

5/08
3/39
13/48
10/42

9/08
77/46
1/41

ساير
رشتهها
16/95

42/08
الهیات و معارف
اسالمي

11/27
9/86
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