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ارشد، آزمون تحصیالت تكمیلي در مقطع كارشناسي چكيده: 

 1367ترين آزمون ناپیوسته داخل است كه از سال ترين و گستردهمهم
، در 1384شود. از سال به صورت متمركز و سراسري برگزار مي

ارشد، شرط تناسب رشتة امتحاني با رشتة تحصیلي   آزمون كارشناسي
اجازه داده شد تا با هر عنوان مدرك برداشته شد و به داوطلبان 

هاي مختلف آموزشي )به جز گروه تحصیلي بتوانند در آزمون  گروه
هايي كه شرط عنوان مدرك تحصیلي پزشكي و دامپزشكي و رشته

هاي آماري آزمون سال دارند( متقاضي شوند؛ بر اين اساس، بررسي
شدگان با روش تحلیل مستندات نشان داد كه عمدة پذيرفته 1388
هاي نزديك و التحصیالن رشتههاي مختلف اين آزمون را فارغرشته

هاي مختلف ترجیح التصحیالن رشتهدهند. فارغمتجانس تشكیل مي
هاي نزديك و يا هم رشته خودشان يا در كدرشته دادند كه در آزمون

سنخ عمدتاً اندك هاي غیر همالتحصیالن رشتهسنخ شركت كنند. فارغ
 اند كه معموالً هیچدرصد كل داوطلبان هر رشته بوده 10از و كمتر 
انساني به استثناي مديريت اي ندارند. در گروه علومشدهپذيرفته

ها، باالترين میزان پذيرش مربوط به اجرايي، در تمام رشته
هاي امتحاني، التحصیالن همان رشته بوده است. در تمام كدرشتهفارغ

شوند. هاي نامرتبط، پذيرفته نميیان رشتهدرصد از متقاض 70حدود 
هاي هاي فني در ساير گروهالتحصیالن رشتهمیزان موفقیت فارغ

التحصیالن ويژه علوم انساني بیشتر، ولي میزان موفقیت فارغآموزشي به
پايه، فني و مهندسي، هاي علوم هاي علوم انساني در گروهرشته

هاي علوم انساني قاضیان رشتهكشاورزي و هنر كمتر است. در بین مت
التحصیلي بیشتر است، ولي هاي فارغو هنر، پراكندگي و تنوع رشته

پايه  هاي علومهاي مختلف گروهاين پراكندگي در بین متقاضیان رشته
 شود.و فني و مهندسي محدود مي

 

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
به عنوان تنها سازمان رسمي متولي ارزيابي و  ،سازمان سنجش آموزش كشور

هاي كارگیري آزمونه مختلف، با طراحي و ب گیري آموزش كشور در سطوحاندازه
اعم از  ،هاي متعدددار برگزاري آزمونهاي علمي، عهدهاستاندارد و با استفاده از روش

هايي براي سنجش علمي داوطلبان ورود به آموزش عالي در سطوح مختلف و آزمون
زم براي هاي الهايي براي جذب نیروي انساني مستعد و حائز دانش و مهارتآزمون

 باشد.هاي اداري و دولتي نیز ميها و دستگاهها، سازمانوزارتخانه
ارشد  ها، آزمون ورودي تحصیالت تكمیلي در مقطع كارشناسييكي از اين آزمون

به صورت متمركز و سراسري و به منظور تأمین  1367كه از سال  استناپیوسته داخل 
علمي  ةور و توزيع مناسب حائزان نمرنیروي انساني متخصص و متعهد مورد نیاز كش

هاي مختلف با توجه به استعداد، عالقه ها و دانشگاهشدگان آزمون در رشتهو پذيرفته
 شود.سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي از سويو توان علمي آنها، 

هاي متعددي را براي آگاهي، ساله گزارش، هر سازمان سنجش آموزش كشور
ريزان آموزش عالي كشور والن و برنامهئگیري متولیان آموزشي، مسكاره استفاده و ب

خوردهاي مناسب و امیدبخشي براي اصالح و ارتقاي نظام كند كه بازميتهیه و ارسال 
 آموزش عالي كشور در پي داشته است.

به صورت متمركز و  1367ارشد ناپیوسته داخل، از سال  آزمون كارشناسي
 اين تاريخ، پیش از شود. ش كشور برگزار ميسنجش آموزسازمان  از سويسراسري 

 كردند.ارشد مي ساً اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيأها ردانشگاه
به طور اخص دورة  با توجه به افزايش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالي و

لغ بر يك در حال حاضر اين آزمون در سطح ملي و براي تعداد با تحصیالت تكمیلي،
حدود نود هزار نفر )مطابق آمار  از اين تعداد شود ومیلیون داوطلب برگزار مي

 شوند.پذيرفته مي ، در مقطع كارشناسي ارشد(91پذيرش سال 
 ةشرط تناسب رشت 1384ارشد، از سال  بر اساس ضوابط آزمون كارشناسي

با هر عنوان  تا ه شدامتحاني با رشته تحصیلي برداشته شد و به داوطلبان اجازه داد
هاي مختلف آموزشي )به جز گروه پزشكي و مدرك تحصیلي بتوانند در آزمون گروه

و اين  ،هايي كه شرط عنوان مدرك تحصیلي دارند( متقاضي شونددامپزشكي و رشته
هاي آموزشي اعم از علوم انساني، هنر، علوم پايه و كشاورزي وضعیت در همة گروه

 1وجود دارد.
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 ةكنند كه در رشتارشد چنین تصور مي ي از داوطلبان آزمون كارشناسيچون برخ
اين، سازمان سنجش آموزش  بنابر ،ادامه تحصیل دهند توانندنميمورد عالقه خود 

سازي نظام گزينش دانشجو، اين امكان را فراهم آورده است كه كشور با هدف بهینه
ي نیز بسنجند، و هاي آموزشير گروهافراد بتوانند شانس و استعداد خود را در سااين 

مسأله و معضل تبديل شده است و در صورت ادامة  يك ، خود نیز بهالبته اين امكان
هاي پذيرش با تقاضاي شركت در ها و ظرفیترشته ةاين وضعیت، تعادل میان عرض

هاي خورده و كیفیت تحصیالت افراد در گروه، برهم هاي مختلفآزمون گروه
 يابد.متجانس نیز تقلیل ميهاي نارشته

هاي رود كه با حذف شرط سنخیت رشتهبا توجه به موارد فوق، انتظار مي
، هدف پژوهش حاضر .1عالقه خود تحصیل نمايند هاي موردافراد در رشته ،تحصیلي

كه آيا حذف اين شرط بر گرايش افراد به ساير ، اينبه عبارتي بررسي اين روند است؛
 هدف اين پژوهش است. ،يا نهاست ته ثیر داشها تأرشته

 
 ق پژوهشسواب

هاي زيادي در ارتباط با اين كنون پژوهشه عمل آمده، تاهاي ببا توجه به بررسي
، (1383پناه، سؤاالت آزمون بوده است )داور ةكه عمدتاً در زمین انجام گرفته آزمون

(، 1378 ،رانها )ملك محمدي و همكاعوامل تأثیرگذار بر آزمون برخي از رشته
هاي دولتي و آزاد اسالمي )محمدي و متقي دادگر، بررسي تطبیقي آزمون دانشگاه

هاي فراگیر و سراسري در پیشرفت تحصیلي پذيرفته شدگان دوره ة(، مقايس1387
شدگان پیشرفت تحصیلي پذيرفته ةران(، مقايسهمكاو  نور )فیروزفردانشگاه پیام

شدگان همان مقطع از طريق آزمون با پذيرفته ارشد فراگیرهاي كارشناسيدوره
 ةارشد رشت هاي كارشناسيبر آزمون نیز نور و نقدهايي سراسري در دانشگاه پیام

كه ( انجام شده است.  در اين پژوهش سعي مي شود 1381) آموزش زبان انگلیسي
كارشناسي آزمون كنندگان ة تحصیلي شركتضمن بررسي و تعیین میزان سنخیت رشت

 در طلب، میزان قبوليآنان، ضمن تعیین رشته هاي پر داو پذيرفته شده ةارشد و رشت
هاي غیرمتناسب با رشته پذيرفته شده را نیز تعیین كنیم. در ادامه نیز هر يك از رشته

كنندگان چه خیت در تعداد شركتنتوان به اين موضوع پرداخت كه حذف شرط سمي
 ثیر بیشتري داشته است.أهايي در گروه علوم انساني ترشته

                                                                                                                                      

، جلد يكم، گروه 1388در آزمون كارشناسي ارشد سال « رابطة رشته قبولي با رشتة تحصیلي»بررسي آماري  .1
 سازمان سنجش آموزش كشور، معاونت فني و آماري.آزمايشي علوم انساني، 
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 روش پژوهش
هاي اين تحقیق از آمار و اطالعات پژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانويه است. داده

برگزاري و اعالم نتیجة آزمون  ةموجود در سازمان سنجش آموزش كشور در زمین
 ة آماري بررسي حاضر، شامل تمامجامع اخذ شده است و 1388ارشد سال  شناسيكار

ارشد در گروه علوم انساني سال  شدگان آزمون ورودي كارشناسيو پذيرفتهداوطلبان 
 . است 1388

داوطلب برگزار شد كه  848/595براي تعداد  1388ارشد سال  آزمون كارشناسي
 رشته تحصیلي پذيرفته شدند. 132نفر در  399/44از اين تعداد، 

مناسب است در اين اصطالحات تخصصي مواجهیم كه  از در اين بررسي، با برخي
ـ تناسب به معناي 1قسمت به اختصار تعريف شوند؛ اين اصطالحات عبارتند از: 

هاي مقطع مشابهت محتوا و سرفصل دروس در مقطع كارشناسي با محتوا و سرفصل
شود كه فرد در مقطع اي اطالق ميـ رشتة تحصیلي به رشته2. استارشد  كارشناسي

التحصیلي التحصیل شده يا در شرف فارغكرده و فارغتحصیل  رشته كارشناسي در آن
شود كه داوطلب پس از شركت در آزمون اي اطالق ميـ رشتة قبولي به رشته3است. 

اي التحصیلي رشتهـ رشته فارغ4ارشد، در اين مقطع پذيرفته شده است.  كارشناسي
ـ گروه 5. شدالتحصیل شده بااست كه داوطلب در مقطع كارشناسي آن رشته فارغ

در يك گروه قرار داده شود كه آموزشي شامل چندين رشته مرتبط و متناسب مي
هاي مرتبط و نزديك به هم ها و گرايشـ مجموعه به تعدادي از رشته6شوند. مي

 شوند.شود كه در يك مجموعه قرار داده مياطالق مي
 
 هاي پژوهشيافته

 هاي مختلفالتحصیالن رشتها فارغآماري اين پژوهش ر ةبا توجه به اينكه جامع
كدرشته امتحاني گروه آموزشي علوم  41ارشد  كننده در آزمون كارشناسيشركت

دهند، لذا آمار و اطالعات مربوط به نتايج حضور آنان در اين انساني تشكیل مي
هاي امتحاني گروه علوم انساني  در رشته با رعايت اختصار و به تفكیك كد ،آزمون
 ، ارائه خواهد شد.1جدول شماره  قالب 

 زبان و ادبيات فارسي ۀـ مجموع1
 كد 84التحصیالني از زبان و ادبیات فارسي، فارغ مجموعة امتحاني ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند  17023رشته تحصیلي مختلف )
 نداشتند.اي در اين رشته شدهكدرشته، هیچ پذيرفته 48كه داوطلبان 
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التحصیل نفر(، فارغ 16238درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 39/95ـ 
 زبان و ادبیات فارسي بودند. ةرشت

التحصیل شدگان رشته امتحاني زبان و ادبیات فارسي، فارغدرصد پذيرفته 54/94ـ 
 همین رشته بودند.
زبان  ةالتحصیالني از رشتغزبان و ادبیات فارسي، فار ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

، جزو درصد 64/0درصد و الهیات و معارف اسالمي با  22/1و ادبیات عرب با 
درصد  6/3تنها  ،هارشته التحصیالن سايرقرار دارند و فارغ شدگان اين رشتهپذيرفته
 زبان و ادبیات فارسي را به خود اختصاص دادند. ةگان رشتشدپذيرفته

زبان و ادبیات فارسي در آزمون  مجموعة امتحاني ةن رشتشدگاـ مجموع پذيرفته
نفر  564نفر زن و  994نفر بودند كه از اين تعداد،  1558، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 ـ علوم جغرافيايي2
كدرشته تحصیلي  85التحصیالني از امتحاني علوم جغرافیايي، فارغ ةـ در رشت

 45ر آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان نفر( براي شركت د 9244مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.كدرشته، هیچ پذيرفته شده

التحصیل نفر(، فارغ 7996درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 50/86ـ 
 علوم جغرافیايي بودند.

ن التحصیل همیجغرافیايي، فارغة امتحاني علوم شدگان رشتدرصد پذيرفته 48/88ـ 
 رشته بودند.

هاي علوم التحصیالني از رشتهعلوم جغرافیايي، فارغرشتة التحصیالن ـ بعد از فارغ
التحصیالن درصد قرار دارند و فارغ 13/1درصد و تاريخ با  51/1اجتماعي با 

علوم جغرافیايي را به خود  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 88/8تنها  ،هاسايررشته
 اختصاص دادند.

ارشد  امتحاني علوم جغرافیايي در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتع پذيرفتهـ مجمو
 نفر مرد بودند. 588نفر زن و  471نفر بودند كه از اين تعداد،  1059، 1388سال 

 ـ سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي3
التحصیالني امتحاني سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي، فارغ ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته  1435تحصیلي مختلف ) ةرشت كد 63از 
 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 53متقاضي شدند كه داوطلبان 
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التحصیل نفر(، فارغ 579درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 35/40ـ 
 دند.سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايي بو ةرشت

تحصیلي با عنوان سنجش از  ةالزم به توضیح است كه در مقطع كارشناسي، رشت
ها التحصیالن ساير رشتهلذا فارغ تم اطالعات جغرافیايي وجود ندارد؛دور و سیس

 متقاضي اين رشته شدند.
امتحاني سنجش از دور و سیستم اطالعات  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 42/42ـ 

 حصیل رشته جغرافیا بودند.التجغرافیايي، فارغ
مرتع و  هايالتحصیالني از رشتهرافیا، فارغة جغالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

 09/9درصد  و جنگلداري با  12/12درصد و مهندسي عمران با  15/15آبخیزداري با 
 .هستندهاي مرتبط درصد قرار دارند كه تماماً از رشته

سنجش از دور و سیستم اطالعات  شدگان رشته امتحانيـ مجموع پذيرفته
 6نفر بودند كه از اين تعداد،  33، 1388ارشد سال  جعرافیايي در آزمون كارشناسي

 نفر مرد بودند. 27نفر زن و 
 زبان عربي ۀـ مجموع4

كدرشته تحصیلي  42التحصیالني از زبان عربي، فارغ ةامتحاني مجموع ةـ در رشت
 32مون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان نفر( براي شركت در آز 3645مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد
التحصیل نفر(، فارغ 2803درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 90/76ـ 

 زبان عربي بودند. ةمجموع ةرشت
یل التحصزبان عربي، فارغ ةامتحاني مجموع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 81/91ـ 

 همین رشته بودند.
 هايالتحصیالني از رشتهزبان عربي، فارغ ةمجموع ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

 65/0درصد  و حقوق با  86/0درصد، علوم قرآني با  31/4الهیات و معارف اسالمي با 
گان شددرصد پذيرفته 02/3تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ

 حاني زبان عربي را به خود اختصاص دادند.امت ةرشت
 زبان عربي در آزمون كارشناسي ةمجموع رشتة امتحاني شدگانـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 201نفر زن و  263نفر بودند كه از اين تعداد،  464، 1388ارشد سال 
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 علوم اقتصادي ۀـ مجموع5
 ةرشت كد 83التحصیالني از غعلوم اقتصادي، فار ةامتحاني مجموع ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  10379تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 51داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 7102درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 43/68ـ 
 .علوم اقتصادي بودند ةمجموع ةرشت

علوم اقتصادي،  ةامتحاني مجموع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 06/74ـ 
 التحصیل همین رشته بودند.فارغ

التحصیالني از علوم اقتصادي، فارغ ةمجموع ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
 12/2درصد  و آمار با  99/2كشاورزي با  صد، اقتصاددر 23/8رياضي با  هايرشته

گان شددرصد پذيرفته 6/12تنها  ،هارشته التحصیالن سايرغدرصد قرار دارند و فار
 علوم اقتصادي را به خود اختصاص دادند. ةرشت

علوم اقتصادي در آزمون  ةمجموع رشتة امتحاني شدگانـ مجموع پذيرفته
نفر  406نفر زن و  396نفر بودند كه از اين تعداد،  802، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 يت بدني و علوم ورزشيـ ترب6
 ةرشت كد 102التحصیالني از امتحاني تربیت بدني و علوم ورزشي، فارغ ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  10672تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 69داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 8973مون اين رشته )درصد متقاضیان شركت در آز 08/84ـ 
 تربیت بدني و علوم ورزشي بودند. ةرشت

امتحاني تربیت بدني و علوم ورزشي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 93/89ـ 
 التحصیل همین رشته بودند.فارغ

التحصیالني از تربیت بدني و علوم ورزشي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  54/1درصد و زبان و ادبیات انگلیسي با  25/2فیزيوتراپي با 

تربیت بدني و  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 28/6تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 م ورزشي را به خود اختصاص دادند.علو

تربیت بدني و علوم ورزشي در آزمون  ة امتحانيشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر  490نفر زن و  354نفر بودند كه از اين تعداد،  844، 1388ال ارشد س كارشناسي
 مرد بودند.
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 تاريخ ۀـ مجموع7
رشته تحصیلي  كد 83التحصیالني از تاريخ، فارغ ةامتحاني مجموع ةـ در رشت

 49نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  3895مختلف )
 در اين رشته نداشتند. ايرشته، هیچ پذيرفته شده كد

التحصیل نفر(، فارغ 2654درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 14/68ـ 
 تاريخ بودند. ةرشت

التحصیل همین رشته امتحاني تاريخ، فارغ ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 41/77ـ 
 بودند.

ت و الهیا هايالتحصیالني از رشتهتاريخ، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  49/3درصد و علوم اجتماعي با  82/3معارف اسالمي با 

تاريخ را به خود  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 28/15تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 اختصاص دادند.

ارشد  در آزمون كارشناسيتاريخ  ةمجموع رشتة امتحاني شدگانـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 307نفر زن و  295بودند كه از اين تعداد، نفر  602، 1388سال 
 علوم اجتماعي ۀـ مجموع 8

ة رشت كد 105التحصیالني از علوم اجتماعي، فارغ ةامتحاني مجموع ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  9592تحصیلي مختلف )

 ر اين رشته نداشتند.اي دكدرشته، هیچ پذيرفته شده 53داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 7595درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 18/79ـ 

 علوم اجتماعي بودند. ةرشت
علوم اجتماعي،  ةامتحاني مجموع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 23/73ـ 

 التحصیل همین رشته بودند.فارغ
زبان و  هايتحصیالني از رشتهالعلوم اجتماعي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

درصد و علوم اقتصادي 38/1درصد، زبان و ادبیات فارسي با  62/2ادبیات انگلیسي با 
درصد  54/21تنها  ،هاالتحصیالن ساير رشتهدرصد قرار دارند و فارغ 23/1با 

 را به خود اختصاص دادند. علوم اجتماعي ةگان رشتشدپذيرفته
علوم اجتماعي در آزمون  ةمجموعتة امتحاني رششدگان ـ مجموع پذيرفته

نفر  315نفر زن و  335نفر بودند كه از اين تعداد،  650، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.
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 هاي باستانيـ فرهنگ و زبان9
 ةرشت كد 74التحصیالني از هاي باستاني، فارغامتحاني فرهنگ و زبان ةـ در رشت

اي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه نفر( بر 796تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.كدرشته، هیچ پذيرفته شده 45داوطلبان 

 مقطع كارشناسيو صرفاً در شود ارائه نمياين كد رشته نیز در مقطع كارشناسي 
 ها خواهد داشت.لذا متقاضیاني از ساير رشته شود؛ارشد ارائه مي

التحصیل نفر(، فارغ 193شركت در آزمون اين رشته ) درصد متقاضیان 25/24ـ 
 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةرشت

هاي باستاني، امتحاني فرهنگ و زبان ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 87/45ـ 
 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةالتحصیل رشتفارغ

صیالني از التحزبان و ادبیات انگلیسي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد و  42/6شناسي با درصد، باستان 60/15زبان و ادبیات فارسي با  هايرشته

درصد قرار دارند و  75/2تاريخ، زبان فرانسه و مهندسي مكانیك هر كدام 
فرهنگ و  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 86/23تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 ادند.را به خود اختصاص د هاي باستانيزبان

هاي باستاني در فرهنگ و زبان ةمجموع رشتة امتحاني شدگانـ مجموع پذيرفته
 36نفر زن و  73نفر بودند كه از اين تعداد،  109، 1388ارشد سال  آزمون كارشناسي

 نفر مرد بودند.
 شناسيـ مجموعۀ زبان10

تحصیلي  ةرشت كد 72التحصیالني از شناسي، فارغزبان مجموعة امتحاني ةـ در رشت
 53نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  2906مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد
التحصیل نفر(، فارغ 2031درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 89/69ـ 

 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةرشت
 شود و متقاضیان اين رشته دركارشناسي ارائه نمي شناسي در مقطعزبان ةرشت

 شوند.ها داوطلب ميارشد، از ساير رشته كارشناسي مقطع
التحصیل شناسي، فارغزبانمجموعة امتحاني  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 37/81ـ 

 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةرشت
 التحصیالني از، فارغزبان و ادبیات انگلیسي ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

درصد و زبان  55/1درصد، زبان آلماني با  56/10زبان و ادبیات فارسي با  هايرشته
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درصد  59/5تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 93/0فرانسه با 
 شناسي را به خود اختصاص دادند.گان رشته زبانشدپذيرفته

 شناسي در آزمون كارشناسيزبان مجموعة امتحاني ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 96نفر زن و  226نفر بودند كه از اين تعداد،  322، 1388ارشد سال 

 ـ علوم قرآن و حديث11
تحصیلي  ةرشت كد 86التحصیالني از امتحاني علوم قرآن و حديث، فارغ ةـ در رشت

 37رشته متقاضي شدند كه داوطلبان نفر( براي شركت در آزمون اين  5427مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته

التحصیل نفر(، فارغ 3556درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 53/65ـ 
 الهیات و معارف اسالمي و علوم قرآني بودند. ةرشت

التحصیل ارغامتحاني علوم قرآن و حديث، ف ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 34/68ـ 
 همین رشته بودند.

الهیات و معارف اسالمي و علوم قرآني،  ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد و زبان و ادبیات  91/7علوم و معارف اسالمي با هاي رشتهالتحصیالني از فارغ

درصد  85/17تنها  ،هاالتحصیالن سايررشتهدرصد قرار دارند و فارغ 90/5عرب با 
 علوم قرآن و حديث را به خود اختصاص دادند. ةگان رشتشدپذيرفته

 امتحاني علوم قرآن و حديث در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 280نفر زن و  516نفر بودند كه از اين تعداد،  796، 1388ارشد سال 

 ـ فقه و مباني حقوق اسالمي12
 ةرشت كد 58التحصیالني از حقوق اسالمي، فارغ امتحاني فقه و مباني ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  6095تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 45داوطلبان 

ها شود و متقاضیان آن، از ساير رشتهرشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي اين كد
 د.داوطلب شدن

التحصیل نفر(، فارغ 4493درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 72/73ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. ةرشت

امتحاني فقه و مباني حقوق اسالمي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 36/71ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. ةالتحصیل رشتفارغ

 التحصیالني ازمعارف اسالمي، فارغ التحصیالن رشته الهیات وـ بعد از فارغ
درصد  60/4درصد، زبان و ادبیات عربي با  25/11علوم و معارف اسالمي با  هايرشته
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 49/10تنها  ،هاالتحصیالن سايررشتهدرصد قرار دارند و فارغ 30/2و علوم قرآني با 
 دند.فقه و مباني حقوق اسالمي را به خود اختصاص دا ةگان رشتشددرصد پذيرفته

در آزمون  فقه و مباني حقوق اسالميامتحاني  ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر  193نفر زن و  198نفر بودند كه از اين تعداد،  391، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 ـ فلسفه و حكمت اسالمي13
 ةرشت كد 50التحصیالني از امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي، فارغ ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  1725صیلي مختلف )تح
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 24داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 4493درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 14/70ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. ةرشت

دهند و ها تشكیل ميالتحصیالني از ساير رشتهز فارغرشته را نی متقاضیان اين كد
 شود.اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي

امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 94/69ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. رشتة التحصیلفارغ

التحصیالني از الهیات و معارف اسالمي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند  71/2درصد و فلسفه با  02/10هاي علوم و معارف اسالمي با رشته

فلسفه و  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 33/17تنها  ،هاالتحصیالن سايررشتهو فارغ
 حكمت اسالمي را به خود اختصاص دادند.

آزمون  امتحاني فلسفه و حكمت اسالمي در ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر  188نفر زن و  291نفر بودند كه از اين تعداد،  479، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 الهيات و معارف اسالمي ۀـ مجموع14
 كد 61التحصیالني از اسالمي، فارغ الهیات و معارف ةـ در رشته امتحاني مجموع

ه متقاضي شدند نفر( براي شركت در آزمون اين رشت 1412تحصیلي مختلف ) ةرشت
 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 38كه داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 1076درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 20/76ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. ةرشت

الهیات و معارف اسالمي،  مجموعة امتحاني ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 38/84ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. رشتة التحصیلفارغ
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التحصیالني از الهیات و معارف اسالمي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار  34/1درصد و علوم قرآني با  23/2هاي زبان و ادبیات انگلیسي با رشته

رشته الهیات  گانشددرصد پذيرفته 05/12تنها  ،هارشته التحصیالن سايردارند و فارغ
 و معارف اسالمي را به خود اختصاص دادند.

الهیات و معارف اسالمي در  مجموعة امتحاني ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 71نفر زن و  153نفر بودند كه از اين تعداد،  224، 1388ارشد سال  آزمون كارشناسي

 نفر مرد بودند.
 الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي ۀـ مجموع15

اسالمي ـ فقه شافعي،  الهیات و معارف ةامتحاني مجموع ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون  150تحصیلي مختلف ) ةرشت كد 21التحصیالني از فارغ

اي در اين رشته شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 15اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان 
 نداشتند.

التحصیل نفر(، فارغ 86ن رشته )درصد متقاضیان شركت در آزمون اي 33/57ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند. ةرشت

شود و داوطلبان ورود امتحاني فقه شافعي نیز در مقطع كارشناسي ارائه نمي ةرشت
ها متقاضي التحصیالن ساير رشتهارشد، از بین فارغبه اين رشته در مقطع كارشناسي

 شوند.مي
حاني الهیات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي، امت ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 40ـ 
 الهیات و معارف اسالمي بودند.رشتة التحصیل فارغ

التحصیالني از علوم التحصیالن رشته الهیات و معارف اسالمي، فارغـ بعد از فارغ
 10درصد، زبان و ادبیات فارسي  10درصد، علوم قرآني  25و معارف اسالمي با 

 15تنها  ،هاالتحصیالن سايررشتهدرصد قرار دارند و فارغ 5درصد  و ادبیات عرب با 
الهیات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي را به خود  ةگان رشتشددرصد پذيرفته

 اختصاص دادند.
الهیات و معارف اسالمي ـ فقه  مجموعة امتحاني ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

نفر زن  4دند كه از اين تعداد، نفر بو 20، 1388ارشد سال شافعي در آزمون كارشناسي
 نفر مرد بودند. 16و 
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 ـ مجموعۀ فلسفه16
رشته تحصیلي  كد 65التحصیالني از امتحاني مجموعة فلسفه، فارغ ةـ در رشت

 26نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  1141مختلف )
 ند.اي در اين رشته نداشتدهشرشته، هیچ پذيرفته كد

التحصیل نفر(، فارغ 579درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 74/50ـ 
 فلسفه بودند. ةرشت

التحصیل فلسفه فلسفه، فارغمجموعة امتحاني  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 97/52ـ 
 بودند.

هاي الهیات و التحصیالني از رشتهالتحصیالن رشته فلسفه، فارغـ بعد از فارغ
درصد و مهندسي  67/5درصد، علوم و معارف اسالمي با  48/10با  معارف اسالمي

درصد  63/26تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 25/4برق با 
 فلسفه را به خود اختصاص دادند. ةگان رشتشدپذيرفته

ارشد  فلسفه در آزمون كارشناسي مجموعة امتحاني ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 197نفر زن و  156نفر بودند كه از اين تعداد،  353، 1388ال س

 1ـ مجموعۀ علوم تربيتي17

 ةرشت كد 100التحصیالني از امتحاني مجموعة علوم تربیتي، فارغ ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  16318تحصیلي مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهچ پذيرفتهرشته، هی كد 44داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 11684درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 60/71ـ 

 علوم تربیتي بودند. ةرشت
، 1امتحاني مجموعة علوم تربیتي ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 07/69ـ 

 علوم تربیتي بودند.رشتة التحصیل فارغ
هاي زبان و التحصیالني از رشتهعلوم تربیتي، فارغ ةشتالتحصیالن رـ بعد از فارغ

درصد و الهیات و معارف اسالمي  18/3درصد، مديريت با  18/3ادبیات انگلیسي با 
درصد  57/24 ، تنهاهارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 06/3با 

 ند.را به خود اختصاص داد 1گان رشته مجموعة علوم تربیتيشدپذيرفته
ارشد  در آزمون كارشناسي 1امتحاني علوم تربیتي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 469نفر زن و  695نفر بودند كه از اين تعداد،  1164، 1388سال 
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 2ـ مجموعۀ علوم تربيتي18
 ةرشت كد 101التحصیالني از ، فارغ2امتحاني مجموعة علوم تربیتي ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  13743) تحصیلي مختلف
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 49داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 5447درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 63/39ـ 
 علوم تربیتي بودند. ةرشت

، 2علوم تربیتي ةمجموع امتحاني ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 26/32ـ 
 علوم تربیتي  بودند. رشتة التحصیلفارغ

هاي مشاوره و التحصیالني از رشتهعلوم تربیتي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
 75/2درصد و زبان انگلیسي با  58/17شناسي با درصد، روان 68/27راهنمايي با 

گان شددرصد پذيرفته 48/22 تنها ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ
 را به خود اختصاص دادند. 2علوم تربیتي مجموعة امتحاني ةرشت

در آزمون  2امتحاني مجموعة علوم تربیتي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر  212نفر زن و  442نفر بودند كه از اين تعداد،  654، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 رسانياطالعـ علوم كتابداري و 19
 ةرشت كد 52التحصیالني از رساني، فارغامتحاني علوم كتابداري و اطالع ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  2978تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 45داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 2288رشته ) درصد متقاضیان شركت در آزمون اين 83/76ـ 
 كتابداري بودند. ةرشت

رساني، امتحاني علوم كتابداري و اطالع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 91/71ـ 
 كتابداري بودند. رشتة التحصیلفارغ

التحصیالني از رساني، فارغكتابداري و اطالع ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد  28/1درصد و زبان انگلیسي با  67/16كي با پزش ةهاي كتابداري در شاخرشته

گان مجموعة شددرصد پذيرفته 14/2تنها  ،هارشته التحصیالن سايرقرار دارند و فارغ
 رساني را به خود اختصاص دادند.علوم كتابداري و اطالع

رساني در امتحاني مجموعة علوم كتابداري و اطالع ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 64نفر زن و  170نفر بودند كه از اين تعداد،  234، 1388ارشد سال ارشناسيآزمون ك

 نفر مرد بودند.
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 ـ مجموعۀ زبان فرانسه20
رشته  كد 34التحصیالني از زبان فرانسه، فارغ ةامتحاني مجموع ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  1145تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته دك 27داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 1081ن رشته )درصد متقاضیان شركت در آزمون اي 41/94ـ 
 زبان فرانسه بودند. ةرشت

 التحصیلزبان فرانسه، فارغ ةامتحاني مجموع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 97/94ـ 
 زبان فرانسه بودند. رشتة

هاي زبان التحصیالني از رشتهزبان فرانسه، فارغ ةحصیالن رشتالتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  26/1درصد و مهندسي كامپیوتر با  26/1انگلیسي با 

مجموعة  ة امتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته 51/2تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 زبان فرانسه را به خود اختصاص دادند.

 امتحاني مجموعة زبان فرانسه در آزمون كارشناسي ةگان رشتشدـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 27نفر زن و  135نفر بودند كه از اين تعداد،  159، 1388ارشد سال 

 ـ مجموعۀ زبان انگليسي21
 ةرشت كد 113التحصیالني از زبان انگلیسي، فارغ ةامتحاني مجموع ةـ در رشت

شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه نفر( براي  18817تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 88داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 17315درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 02/92ـ 
 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةرشت

انگلیسي، زبان  ةامتحاني مجموع ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 86/95ـ 
 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. رشتة التحصیلفارغ

التحصیالني از زبان و ادبیات انگلیسي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
 ،هاالتحصیالن سايررشتهدرصد قرار دارند و فارغ 63/0مهندسي كامپیوتر با  هايرشته
زبان انگلیسي را به خود مجموعة  ة امتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته 51/3تنها 

 اختصاص دادند.
شدگان رشته امتحاني مجموعة زبان انگلیسي در آزمون ـ مجموع پذيرفته

نفر  293نفر زن و  505نفر بودند كه از اين تعداد،  798، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 



 
 نامۀ آموزش عالي 84

 

 ـ مجموعۀ زبان روسي22
تحصیلي  ةكدرشت 15صیالني از التحامتحاني مجموعة زبان روسي، فارغ ـ در رشتة

 11نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  211مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته

التحصیل نفر(، فارغ 188درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 10/89ـ 
 زبان روسي بودند. ةرشت

 التحصیلشدگان رشته امتحاني مجموعة زبان روسي، فارغهدرصد پذيرفت 33/93ـ 
 زبان روسي بودند. رشتة

هاي علوم التحصیالني از رشتهزبان روسي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  22/2اقتصادي، مهندسي معدن و مهندسي هوا فضا هر يك با 

 اي نداشتند.شدهها پذيرفتهالتحصیالن سايررشتهفارغ
 امتحاني مجموعة زبان روسي در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 18نفر زن و  27نفر بودند كه از اين تعداد،  45، 1388ارشد سال 
 3ـ مجموعۀ علوم تربيتي23

رشته  كد 62التحصیالني از ، فارغ3امتحاني مجموعة علوم تربیتي ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  2045حصیلي مختلف )ت

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 52داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 1479درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 32/72ـ 

 علوم تربیتي بودند.ة رشت
، 3حاني مجموعة علوم تربیتيامت ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 06/85ـ 

 علوم تربیتي  بودند. ةالتحصیل رشتفارغ
زبان و  ةالتحصیالني از رشت، فارغ3علوم تربیتي ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
 49/11تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 45/3ادبیات انگلیسي با 

 را به خود اختصاص دادند. 3تربیتيمجموعة علوم  ةگان رشتشددرصد پذيرفته
در آزمون  3امتحاني مجموعة علوم تربیتي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

نفر مرد  21نفر زن و  66نفر بودند كه از اين تعداد،  87، 1388ارشد سال كارشناسي
 بودند.
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 ـ مجموعۀ زبان آلماني24
تحصیلي  ةرشت كد 38ي از التحصیالنامتحاني مجموعة زبان آلماني، فارغ ةـ در رشت

 35نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  253مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.كدرشته، هیچ پذيرفته شده

التحصیل نفر(، فارغ 195درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 08/77ـ 
 زبان آلماني بودند. ةرشت

 التحصیلامتحاني مجموعة زبان آلماني، فارغ ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 50/87ـ 
 زبان آلماني بودند. رشتة

هاي التحصیالني از رشتهزبان آلماني، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  25/6درصد و مهندسي مكانیك با  25/6حسابداري با 

 شتند.اي نداها پذيرفته شدهالتحصیالن ساير رشتهفارغ
 امتحاني مجموعة زبان آلماني در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 5نفر زن و  11نفر بودند كه از اين تعداد،  16، 1388ارشد سال 
 ـ مجموعۀ مديريت جهانگردي25

 ةرشت كد 70التحصیالني از امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي، فارغ ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  1300لي مختلف )تحصی

 اي در اين رشته نداشتند.رشته، هیچ پذيرفته شده كد 56داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 436درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 54/33ـ 

 زبان و ادبیات انگلیسي بودند. ةرشت
تحصیلي مديريت جهانگردي وجود  ةشناسي، رشتكه در مقطع كاربا توجه به اين

 هاي ديگر متقاضي شركت در آزمون اين رشته شدند.التحصیالني از رشتهندارد، فارغ
امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 47/42ـ 

 التحصیل زبان و ادبیات انگلیسي بودند.فارغ
هاي التحصیالني از رشتهت جهانگردي، فارغمديري ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

قرار  74/2درصد و مهندسي كامپیوتر  74/2درصد، زبان ايتالیايي با  36/38مديريت با 
 ة امتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته 69/13تنها  ،هارشته التحصیالن سايردارند و فارغ

 مجموعة مديريت جهانگردي را به خود اختصاص دادند.
امتحاني مجموعة مديريت جهانگردي در آزمون  ةشدگان رشتيرفتهـ مجموع پذ

نفر مرد  30نفر زن و  43نفر بودند كه از اين تعداد،  73، 1388ارشد سال  كارشناسي
 بودند.
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 ـ مجموعۀ حقوق26
تحصیلي  ةكدرشت 104التحصیالني از امتحاني مجموعة حقوق، فارغ ةـ در رشت

 62ر آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان نفر( براي شركت د 42127مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته

التحصیل نفر(، فارغ 30491درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 38/72ـ 
 حقوق بودند. ةرشت

التحصیل همین امتحاني مجموعة حقوق، فارغ ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 12/84ـ 
 بودند.رشته 

هاي الهیات و التحصیالني از رشتهحقوق، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  77/1درصد و زبان و ادبیات فارسي با  56/6معارف اسالمي با 

مجموعة  رشتة امتحاني گانشددرصد پذيرفته 55/7تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 دند.حقوق را به خود اختصاص دا

ارشد  امتحاني مجموعة حقوق در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 1083نفر زن و  441نفر بودند كه از اين تعداد،  1524، 1388سال 

 شناسيـ مجموعۀ ايران27
تحصیلي  ةكدرشت 66التحصیالني از شناسي، فارغامتحاني مجموعة ايران ةـ در رشت

 42نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  544مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته

التحصیل نفر(، فارغ 123درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 61/22ـ 
 زبان و ادبیات فارسي بودند. ةرشت

ها در التحصیالن ساير رشتهو فارغ شودكارشناسي ارائه نمي اين رشته نیز در مقطع
 شوند.شناسي متقاضي ميارشد ايران آْزمون كارشناسي

 التحصیلشناسي، فارغايران مجموعة امتحاني ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 39/39ـ 
 زبان و ادبیات فارسي بودند. رشتة

هاي ز رشتهالتحصیالني ازبان و ادبیات فارسي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد  55/4درصد و مديريت با  55/4درصد، زبان و ادبیات عربي با  15/15تاريخ با 

 ةگان رشتشددرصد پذيرفته 36/36 ، تنهاهاالتحصیالن سايررشتهقرار دارند و فارغ
 شناسي را به خود اختصاص دادند.امتحاني مجموعة ايران
 شناسي در آزمون كارشناسييرانامتحاني مجموعة ا ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 21نفر زن و  29نفر بودند كه از اين تعداد،  66، 1388ارشد سال 
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 ـ آموزش زبان ژاپني28
تحصیلي  ةرشت كد 13التحصیالني از امتحاني آموزش زبان ژاپني، فارغ ةـ در رشت

 كد 11ه داوطلبان نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند ك 33مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته

التحصیل نفر(، فارغ 20درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 61/60ـ 
 زبان ژاپني بودند. ةرشت

التحصیل امتحاني آموزش زبان ژاپني، فارغ ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 33/83ـ 
 همین رشته بودند.
مهندسي برق با  ةالتحصیالني از رشتزبان ژاپني، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

 اي نداشتند.شدهها هیچ پذيرفتهرشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 67/16
 امتحاني آموزش زبان ژاپني در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 1نفر زن و  5اد، نفر بودند كه از اين تعد 6، 1388ارشد سال 
 ـ زبان و ادبيات اردو29

تحصیلي  ةرشت كد 8التحصیالني از امتحاني زبان و ادبیات اردو، فارغ ةـ در رشت
 6نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  38مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته
التحصیل نفر(، فارغ 29صد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته )در 32/76ـ 

 زبان و ادبیات اردو بودند. ةرشت
 التحصیلامتحاني زبان و ادبیات اردو، فارغ ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 33/83ـ 
 زبان و ادبیات اردو بودند. رشتة

زبان و  ةي از رشتالتحصیالنالتحصیالن رشته زبان و ادبیات اردو، فارغـ بعد از فارغ
ها هیچ رشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 67/16ادبیات انگلیسي با 

 اي نداشتند.شدهپذيرفته
 امتحاني زبان و ادبیات اردو در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

 نفر زن بودند. 6نفر بودند كه هر  6، 1388ارشد سال 
 المللسي و روابط بينـ مجموعۀ علوم سيا30

التحصیالني از الملل، فارغامتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط بین ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي  6442رشته تحصیلي مختلف ) كد 100

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 43شدند كه داوطلبان 
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التحصیل نفر(، فارغ 4174شركت در آزمون اين رشته ) درصد متقاضیان 79/64ـ 
 علوم سیاسي بودند. ةرشت

امتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 57/66ـ 
 علوم سیاسي بودند. رشتة التحصیلالملل، فارغبین

ريخ با هاي تاالتحصیالني از رشتهعلوم سیاسي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
 التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 57/2درصد و علوم اجتماعي با  29/3

مجموعة علوم سیاسي و  ة امتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته 57/27تنها  ،هارشته
 الملل را به خود اختصاص دادند.روابط بین

الملل امتحاني مجموعة علوم سیاسي و روابط بین ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر زن و  167نفر بودند كه از اين تعداد،  700، 1388ارشد سال  در آزمون كارشناسي

 نفر مرد بودند. 533
 شناسيـ باستان31

كدرشته تحصیلي  77التحصیالني از شناسي، فارغامتحاني باستان ةـ در رشت
 رشته متقاضي شدند كه داوطلباننفر( براي شركت در آزمون اين  1446مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهكدرشته، هیچ پذيرفته10
التحصیل نفر(، فارغ 909درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 86/62ـ 

 شناسي بودند.باستان ةرشت
 رشتة التحصیلشناسي، فارغامتحاني باستان ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 36/87ـ 
 شناسي بودند.باستان

هاي تاريخ با التحصیالني از رشتهشناسي، فارغباستان ةیالن رشتالتحصـ بعد از فارغ
تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 30/2درصد و مديريت با  30/2
 شناسي را به خود اختصاص دادند.باستان ةگان رشتشددرصد پذيرفته 04/8

ارشد  ر آزمون كارشناسيشناسي دامتحاني باستان ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 54نفر زن و  33نفر بودند كه از اين تعداد،  87، 1388سال 

 شناسيـ مجموعۀ روان32
 ةرشت كد 117التحصیالني از شناسي، فارغروانمجموعة  ـ در رشته امتحاني

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  25760تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 73بان داوطل
التحصیل نفر(، فارغ 13588درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 09/73ـ 

 شناسي بودند.روان ةرشت
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 رشتة  التحصیلشناسي، فارغامتحاني روان ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 40/80ـ 
 شناسي بودند.روان

هاي علوم التحصیالني از رشتهشناسي، فارغروان ةحصیالن رشتالتـ بعد از فارغ
التحصیالن درصد قرار دارند و فارغ 70/1درصد و زبان انگلیسي با  63/4تربیتي با 
شناسي را روان ة امتحاني مجموعةگان رشتشددرصد پذيرفته 27/13تنها  ،هاسايررشته

 به خود اختصاص دادند.
 شناسي در آزمون كارشناسيروانمجموعة  امتحاني ةتشدگان رشـ مجموع پذيرفته

 نفر مرد بودند. 190نفر زن و  458نفر بودند كه از اين تعداد،  648، 1388ارشد سال 
 ـ حسابداري33

رشته تحصیلي مختلف  كد 83التحصیالني از امتحاني حسابداري، فارغ ةـ در رشت
 كد 77شدند كه داوطلبان  نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي 25760)

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته
التحصیل نفر(، فارغ 24514درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 16/95ـ 

 حسابداري بودند. ةرشت
 رشتة التحصیلشدگان رشته امتحاني حسابداري، فارغدرصد پذيرفته 01/98ـ 

 حسابداري بودند.
رياضي با  ةالتحصیالني از رشتحسابداري، فارغ ةالتحصیالن رشتارغـ بعد از ف

درصد  33/1تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 66/0
 حسابداري را به خود اختصاص دادند. ة امتحانيگان رشتشدپذيرفته

د سال ارش امتحاني حسابداري در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 208نفر زن و  94نفر بودند كه از اين تعداد،  302، 1388

 ـ مطالعات زنان34
تحصیلي  ةكدرشت 69التحصیالني از امتحاني مطالعات زنان، فارغ ةـ در رشت

 42نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  1450مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد

التحصیل نفر(، فارغ 445درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 69/30ـ 
 علوم اجتماعي بودند. ةرشت

التحصیالني از شود، لذا فارغنظر به اينكه اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي
 ها در آزمون اين رشته متقاضي شدند.ساير رشته
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 رشتة التحصیلامتحاني مطالعات زنان، فارغ ةشدگان رشتفتهدرصد پذير 81/46ـ 
 علوم اجتماعي بودند.

هاي التحصیالني از رشتهعلوم اجتماعي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد و زبان و  26/4درصد، الهیات و معارف اسالمي با  83/13مطالعات خانواده با 

 91/13تنها  ،هاالتحصیالن سايررشتهد و فارغدرصد قرار دارن 19/3ادبیات فارسي با 
 مطالعات زنان را به خود اختصاص دادند. امتحاني ةگان رشتشددرصد پذيرفته

ارشد  امتحاني مطالعات زنان در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر مرد بودند. 3نفر زن و  91نفر بودند كه از اين تعداد،  94، 1388سال 

 ـ علوم ارتباطات اجتماعي35
 ةرشت كد 97التحصیالني از امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي، فارغ ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  2477تحصیلي مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 57داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 1111ون اين رشته )درصد متقاضیان شركت در آزم 85/44ـ 
 علوم ارتباطات اجتماعي بودند. ةرشت

امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 25/49ـ 
 علوم ارتباطات اجتماعي بودند. رشتة التحصیلفارغ

التحصیالني از علوم ارتباطات اجتماعي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد،  98/4درصد، علوم اجتماعي با  45/9هاي زبان و ادبیات انگلیسي با رشته

التحصیالن درصد قرار دارند و فارغ 49/2درصد و مهندسي برق با  98/3مديريت با 
ارتباطات علوم اجتماعي را به  ةگان رشتشددرصد پذيرفته 85/29 ، تنهاهاسايررشته

 خود اختصاص دادند.
امتحاني علوم ارتباطات اجتماعي در آزمون  ةان رشتشدگـ مجموع پذيرفته

نفر  83نفر زن و  118نفر بودند كه از اين تعداد،  201، 1388ارشد سال  كارشناسي
 مرد بودند.

 ـ مدد كاري اجتماعي36
تحصیلي  ةرشت كد 54التحصیالني از امتحاني مددكاري اجتماعي، فارغ ةـ در رشت

 48آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  نفر( براي شركت در 1230مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد

التحصیل نفر(، فارغ 445درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 18/36ـ 
 علوم اجتماعي بودند. ةرشت
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 التحصیلشدگان رشته امتحاني مدد كاري اجتماعي، فارغدرصد پذيرفته 62/58ـ 
 مددكاري اجتماعي بودند.رشتة 

هاي التحصیالني از رشتهمددكاري اجتماعي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد قرار دارند و  90/6درصد و علوم تربیتي با  14/24علوم اجتماعي با 

ة امتحاني گان رشتشددرصد پذيرفته 34/10تنها  ،هارشته التحصیالن سايرفارغ
 اعي را به خود اختصاص دادند.كاري اجتممدد

امتحاني مددكاري اجتماعي در آزمون  ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر مرد  9نفر زن و  14نفر بودند كه از اين تعداد،  29، 1388ارشد سال كارشناسي

 بودند.
 ـ پژوهش علوم اجتماعي37

 ةرشت كد 69التحصیالني از امتحاني پژوهش علوم اجتماعي، فارغ ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  2098تحصیلي مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 54 داوطلبان
التحصیل نفر(، فارغ 1586درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 60/75ـ 

 علوم اجتماعي بودند. ةرشت
امتحاني پژوهش علوم اجتماعي،  ةرشتشدگان درصد پذيرفته 83/76ـ 

 پژوهش علوم اجتماعي بودند.رشتة التحصیل فارغ
التحصیالني از پژوهش علوم اجتماعي، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

 44/2درصد و مهندسي كامپیوتر با  44/2درصد، رياضي با  66/3هاي آمار با رشته
گان شددرصد پذيرفته 63/14تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ

 پژوهش علوم اجتماعي را به خود اختصاص دادند. ةرشت
امتحاني پژوهش علوم اجتماعي در آزمون  ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته

نفر مرد  30نفر زن و  52نفر بودند كه از اين تعداد،  82، 1388ارشد سال  كارشناسي
 بودند.

 ـ مجموعۀ مديريت38
تحصیلي  ةرشت كد 120التحصیالني از امتحاني مجموعة مديريت، فارغ ةدر رشتـ 

 62نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه داوطلبان  35657مختلف )
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد

تحصیل النفر(، فارغ 24464درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 61/68ـ 
 مديريت بودند. ةرشت
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 التحصیلشدگان رشته امتحاني مجموعة مديريت، فارغدرصد پذيرفته 02/60ـ 
 مديريت بودند. رشتة

هاي مهندسي التحصیالني از رشتهمديريت، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ
درصد و  48/3درصد، رياضي با  68/3درصد، مهندسي كامپیوتر با  76/9صنايع با 

 69/19 ، تنهاهارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 37/3سابداري با ح
 مجموعة مديريت را به خود اختصاص دادند. ة امتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته

 امتحاني مجموعة مديريت در آزمون كارشناسي ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر مرد  1074نفر زن و  882د، نفر بودند كه از اين تعدا 1956، 1388ارشد سال 

 بودند.
 ـ مجموعۀ محيط زيست39

 ةرشت كد 55التحصیالني از امتحاني مجموعة محیط زيست، فارغ ةـ در رشت
نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  622تحصیلي مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 43داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 266درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 77/42ـ 

 مهندسي منابع طبیعي ـ محیط زيست بودند. ةرشت
شدگان رشته امتحاني مجموعة محیط زيست، درصد پذيرفته 41/64ـ 

 محیط زيست بودند. ةالتحصیل رشتفارغ
هاي ز رشتهالتحصیالني امحیط زيست، فارغ ةالتحصیالن رشتـ بعد از فارغ

درصد و  39/3درصد، مديريت با  08/5درصد، شیالت با  78/6مهندسي فضاي سبز با 
درصد  95/16تنها  ،هارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 39/3آمار با 
 مجموعة محیط زيست را به خود اختصاص دادند. ةگان رشتشدپذيرفته

جموعة محیط زيست در آزمون امتحاني م ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
نفر مرد  20نفر زن و  39نفر بودند كه از اين تعداد،  59، 1388ارشد سال  كارشناسي

 بودند.
 ـ مجموعۀ مديريت اجرايي40

 رشتة كد 124ز التحصیالني اامتحاني مجموعة مديريت اجرايي، فارغ ةـ در رشت
ته متقاضي شدند كه نفر( براي شركت در آزمون اين رش 19584تحصیلي مختلف )

 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 48داوطلبان 
التحصیل نفر(، فارغ 1746درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 64/20ـ 

 مديريت بودند. ةرشت
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شود و متقاضیان شركت در آزمون اين اين رشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي
 هاي ديگر هستند.ن رشتهالتحصیالرشته، فارغ

مديريت اجرايي،  مجموعة امتحاني ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 37/14 -
 مهندسي برق بودند. ةالتحصیل رشتفارغ

هاي مهندسي التحصیالني از رشتهفارغ ،التحصیالن رشتة مهندسي برقـ بعد از فارغ
درصد  42/10 درصد، مهندسي مكانیك با 57/10درصد، مديريت با  48/13صنايع با 

 ، تنهاهارشته التحصیالن سايردرصد قرار دارند و فارغ 08/9و مهندسي كامپیوتر با 
مجموعة مديريت اجرايي را به خود  ةامتحانيگان رشتشددرصد پذيرفته 08/42

 اختصاص دادند.
امتحاني مجموعة مديريت اجرايي در آزمون  شدگان رشتةـ مجموع پذيرفته

نفر  909نفر زن و  434نفر بودند كه از اين تعداد،  1343، 1388 ارشد سال كارشناسي
 مرد بودند.

 ـ مجموعۀ مدرسي معارف اسالمي41
 كد 16التحصیالني از امتحاني مجموعة مدرسي معارف اسالمي، فارغ ةـ در رشت

نفر( براي شركت در آزمون اين رشته متقاضي شدند كه  326تحصیلي مختلف ) ةرشت
 اي در اين رشته نداشتند.شدهرشته، هیچ پذيرفته كد 12داوطلبان 

التحصیل نفر(، فارغ 193درصد متقاضیان شركت در آزمون اين رشته ) 20/59ـ 
 علوم و معارف اسالمي بودند. ةرشت

امتحاني مدرسي معارف اسالمي،  ةشدگان رشتدرصد پذيرفته 46/77ـ 
 علوم و معارف اسالمي بودند. رشتة التحصیلفارغ

التحصیالني از علوم و معارف اسالمي، فارغ ةالتحصیالن رشتعد از فارغـ ب
درصد  41/1درصد و علوم اجتماعي با  27/11هاي الهیات و معارف اسالمي با رشته

ة گان رشتشددرصد پذيرفته 86/9تنها  ،هارشته التحصیالن سايرقرار دارند و فارغ
 صاص دادند.مدرسي معارف اسالمي را به خود اخت امتحاني

امتحاني مدرسي معارف اسالمي در آزمون  ةشدگان رشتـ مجموع پذيرفته
 نفر بودند كه از اين تعداد، همگي مرد بودند. 71، 1388ارشد سال  كارشناسي
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 گيريبحث و نتيجه
التحصیالن درصد داوطلبان، فارغ 70ارشد ناپیوسته، حدود  ـ در آزمون كارشناسي1

 هستند. با آن رشتة امتحاني هاي بسیار نزديك و متناسبتههمان رشته يا رش
شود، بنابراين ها در مقطع كارشناسي ارائه نميكه برخي از رشتهـ با توجه به اين2

هاي ديگر التحصیالني از رشتهارشد را فارغ ها در مقطع كارشناسيداوطلبان اين رشته
هاي امتحاني تر به رشتهنزديكهاي متناسب و تشكیل خواهند داد كه عمدتاً رشته

 هستند.
هاي امتحاني كه تحصیلي براي كدرشته ةـ حذف محدوديت و شرط تناسب رشت3

هايي كه در مقطع ولي رشته ؛شود، مناسب استآن رشته در مقطع كارشناسي ارائه نمي
كه و يا اينهتر است كه شرط تناسب رشته اعمال التحصیل دارد، بكارشناسي فارغ

گیري را مي توان افزايش بیش از تعريف شود. دلیل اين نتیجه« هاي مرتبطرشته گروه»
هاي علوم انساني به دلیل در رشتهويژه هها )برشته از التحصیالن برخيپیش فارغ

 سهولت پذيرش در آنها( دانست.
 10ها، كمتر از هاي امتحاني، میزان پذيرش از ساير رشتهدرصد رشته 29ـ در 4

 درصد بوده است. 20هاي امتحاني، اين میزان كمتر از درصد رشته 63در درصد و 
بلكه  ،ها، ضرورتاً عالقه و استعداد نیستـ گرايش به شركت در ساير رشته5
سبب اين گرايش  ديگر رشتة در يك كد تر بودن كسب آمادگي براي قبوليآسان

هاي رشته از ان برخيشدگتحصیلي پذيرفته ةدهد كه رشتشود. آمارها نشان ميمي
توان به مي ،به عنوان مثال ة قبولي آنها ندارد؛امتحاني، هیچ ارتباط و سنخیتي با رشت

پژوهش علوم  رشتة هاي مهندسي كامپیوتر درالتحصیالن رشتهپذيرفته شدن فارغ
 رشتة علوم ارتباطات اجتماعي، مهندسي كامپیوتر در رشتة اجتماعي، مهندسي برق در

زبان  رشتة زبان روسي، مهندسي مكانیك در رشتة سه، مهندسي معدن درزبان فران
 ةمديريت و مهندسي برق و مكانیك در رشت رشتة آلماني، مهندسي كامپیوتر در

اند به عنوان يك مسئله بررسي تومديريت اجرايي اشاره كرد. اين موضوع خود مي
شكلي برگزار نمود كه امكان االت به ؤآزمون را از نظر نوع س اين كه آيا مي توان شود

 ؟رساندبها به كمترين میزان يرش رشته هاي غیرمتناسب را در آنپذ
هاي امتحاني زبان و ادبیات فارسي، علوم جغرافیايي، زبان عربي، علوم ـ در رشته6

اقتصادي، تربیت بدني، زبان روسي، زبان آلماني، آموزش زبان ژاپني، مددكاري 
ماعي، محیط زيست، مدرسي معارف اسالمي، زبان و اجتماعي، پژوهش علوم اجت

رساني، زبان ادبیات اردو، تاريخ، الهیات و معارف اسالمي، علوم كتابداري و اطالع
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شناسي، شناسي، روان، مجموعة حقوق، باستان3فرانسه، زبان انگلیسي، علوم تربیتي 
 16درصد، و در  20هاي ديگر، كمتر از حسابداري و مديريت، آمار پذيرش از رشته

التحصیالن چند درصد بوده است كه اين میزان نیز از سوي فارغ 10كمتر از  ،رشته
التحصیالن ساير رشته( كسب شده است و درصد پذيرش فارغ 3تا  1محدود ) ةرشت

 .انداي نداشتهشدهبوده و هیچ پذيرفتهها، عدد صفر رشته
داوطلب، مديريت با  19584ته و رش 124هاي امتحاني مديريت اجرايي با ـ رشته7
داوطلب، زبان  25760رشته و  117شناسي با داوطلب، روان 35657رشته و  120

 9592رشته و  105داوطلب، علوم اجتماعي با  18817رشته و  113انگلیسي با 
 10672رشته و  102داوطلب، تربیت بدني با  42127رشته و  104داوطلب، حقوق با 
رشته  100با  1داوطلب، علوم تربیتي  13743رشته و  101با  2ي داوطلب، علوم تربیت

داوطلب بیشترين متقاضي را  6442رشته و  100داوطلب و علوم سیاسي با  16318و 
 25760هاي حسابداري )ها داشتند كه اگر رشتهالتحصیالن ساير رشتهاز سوي فارغ

ترين كنیم، جزو پر داوطلباضافه  به آنها نفر( را هم 17023نفر( و ادبیات فارسي )
رشته و  13هاي امتحاني زبان ژاپني با و رشته ،روندهاي امتحاني نیز به شمار ميرشته

 150رشته و  21داوطلب، فقه شافعي با  211رشته و  15داوطلب، زبان روسي با  33
داوطلب داراي كمترين متقاضي  326رشته و  16داوطلب و مدرسي معارف اسالمي با 

ترين جزو كم داوطلب حال، ها بودند و در عینالتحصیالن ساير رشتهي فارغاز سو
 روند.شمار ميه بي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد هارشته
هاي امتحاني زبان روسي، زبان آلماني، آموزش زبان ژاپني و زبان و ـ در رشته 8

 تند.اي نداششدهها، هیچ پذيرفتهاضیان ساير رشتهمتق ،ادبیات اردو
ارشد سال  رشته امتحاني آزمون كارشناسي كد 41كدرشته امتحاني از  11ـ 9
. ه استالتحصیلي هم نداشتشده و لذا، فارغ، در مقطع كارشناسي ارائه نمي1388

هاي باستاني، مجموعة ها نظیر سنجش از دور، فرهنگ و زبانرشته داوطلبان اين كد
مباني حقوق اسالمي، فلسفه و حكمت  شناسي، علوم قرآن و حديث، فقه وزبان

شناسي، مجموعة مطالعات اسالمي، فقه شافعي، مديريت جهانگردي، مجموعة ايران
 دادند.ها تشكیل ميالتحصیالن ساير رشتهرا فارغ زنان و مجموعة مديريت اجرايي

 30ها، كمتر از حصیالن ساير رشتهالتهاي امتحاني، میزان فارغرشته ـ در تمام10
 درصد بوده است.

 



 
 نامۀ آموزش عالي 96

 

 پيشنهاد
هاي پژوهش و آمار و ارقام مندرج در جدول ارائه شده، پیشنهاد با توجه به يافته

هاي هاي امتحاني نظیر سنجش از دور، فرهنگ و زبانشود در آن دسته از كد رشتهمي
شناسي، علوم قرآن و حديث، فقه و مباني حقوق اسالمي، فلسفه و باستاني، زبان
شناسي، مطالعات زنان و مي، فقه شافعي، مديريت جهانگردي، ايرانحكمت اسال

شرط تناسب رشته حذف شود، كه در مقطع كارشناسي ارائه نميمديريت اجرايي، 
ها رشته هاي نزديك، اجازة شركت در آزمون اين كدرشته از شود و به داوطلبان برخي

كه شرط  شود، بهتر استه ميهايي كه در مقطع كارشناسي ارائداده شود ولي در رشته
تعريف شود. دلیل اين « رتبطهاي مگروه رشته»كه تناسب رشته اعمال و يا اين

ويژه بهها )رشته از التحصیالن برخيگیري را مي توان افزايش بیش از پیش فارغنتیجه
 .هاي علوم انساني به دلیل سهولت پذيرش در آنها( دانستدر رشته

 
متحاني گروه علوم انساني و درصد پذيرش )قبولي( ساير هاي ارشته (1)جدول 

 ها در آنهارشته

 كد
 رشته

 هاي امتحانيرشته
درصد قبولي از 

 همين رشته

 هاي ديگردرصد قبولي از رشته

 درصد عنوان رشته درصد عنوان رشته
ساير 
 هارشته

1101 
زبان و مجموعة 

 ادبیات فارسي
54/94 

زبان و ادبیات 
 عرب

 6/3 64/0 هیات و معارف اسالميال 22/1

 88/8 13/1 تاريخ 51/1 علوم اجتماعي 48/88 علوم جغرافیايي 1102

1103 
سنجش از دور 

)اطالعات 
 جغرافیايي(

   ـــــ

 جغرافیا
مهندسي عمران 

 جنگلداري
 مرتع و آبخیزداري

42/42 
12/12 
09/9 
15/15 

 
 

22/21 

 81/91 عربي مجموعة زبان 1104
رف الهیات و معا
 اسالمي

 02/3 86/0 علوم قرآني 31/4

1105 
 مجموعة علوم

 اقتصادي
 اقتصاد كشاورزي آمار 23/8 رياضي 06/74

99/2 
12/2 

 
60/12 

1106 
تربیت بدني و علوم 

 ورزشي
 28/6 54/1 زبان انگلیسي 25/2 فیزيوتراپي 93/89

 41/77 مجموعة تاريخ 1107
الهیات و معارف 

 اسالمي
 28/15 49/3 علوم اجتماعي 82/3

1108 
مجموعة علوم 

 اجتماعي
23/73 

زبان و ادبیات 
 انگلیسي

62/2 
ادبیات فارسي 

 اقتصاديعلوم
38/1 
23/1 

 
54/21 
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 كد
 رشته

 هاي امتحانيرشته
درصد قبولي از 

 همين رشته

 هاي ديگردرصد قبولي از رشته

 درصد عنوان رشته درصد عنوان رشته
ساير 
 هارشته

هاي فرهنگ و زبان 1109
ــــ باستاني   ـ 

 زبان انگلیسي
 ادبیات فارسيزبان و 

 شناسيباستان
 تاريخ
 فرانسه

 مهندسي مكانیك

87/45 
60/15 
42/6 
75/2 
75/2 
75/2 

 
 
 
 
 

23/86 

مجموعة  1110
ــــ شناسيزبان   ـ 

 زبان انگلیسي
 ادبیات فارسيزبان و

 زبان آلماني
 زبان فرانسه

37/81 
56/10 
55/1 
93/0 

 
 
59/5 

علوم قرآن و  1111
ــــ حديث   ـ 

 الهیات و معارف اسالمي
 علوم قرآني

 علوم و معارف اسالمي
 زبان و ادبیات عرب

96/42 
25/38 
91/7 
5/90 

 
 

85/17 

فقه و مباني حقوق  1112
ــــ اسالمي   ـ 

 الهیات و معارف اسالمي
 علوم و معارف اسالمي
 زبان و ادبیات عرب

 علوم قرآني

36/71 
25/11 
60/4 
30/2 

 
 

49/10 

فلسفه و حكمت  1113
ــــ اسالمي   ـ 

 الهیات و معارف اسالمي
 علوم و معارف اسالمي

 فلسفه

94/69 
02/10 
71/2 

 
33/17 

الهیات و مجموعة  1114
 05/12 34/1 علوم قرآني 23/2 زبان انگلیسي 38/84 معارف اسالمي

1115 
مجموعة الهیات و 

معارف اسالمي         
 فقه شافعي

ــــ   ـ 

 الهیات و معارف اسالمي
 علوم و معارف اسالمي

 ادبیات فارسي
 علوم قرآني

40 
25 
10 
10 

 
 
15 

ارف الهیات و مع 97/52 مجموعة فلسفه 1116
 63/26 67/5 علوم و معارف اسالمي 48/10 اسالمي

مجموعة  1117
 57/24 18/3 مديريت 18/3 زبان انگلیسي 07/69 1تربیتيعلوم

مجموعة  1118
 48/22 58/17 شناسيروان 68/27 مشاوره راهنمايي 26/32 2تربیتيعلوم

علوم كتابداري و  1119
 14/2 28/1 ان انگلیسيزب 67/16 كتابداري پزشكي 91/79 رسانياطالع

مجموعة زبان  1120
 51/2 26/1 مهندسي كامپیوتر 26/1 زبان انگلیسي 97/94 فرانسه

مجموعة زبان  1121
 51/3   63/0 مهندسي كامپیوتر 86/95 انگلیسي
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 كد
 رشته

 هاي امتحانيرشته
درصد قبولي از 

 همين رشته

 هاي ديگردرصد قبولي از رشته

 درصد عنوان رشته درصد عنوان رشته
ساير 
 هارشته

مجموعة زبان  1122
  22/2 مهندسي معدن 22/2 علوم اقتصادي 34/93 روسي

 0   22/2 مهندسي هوافضا   

موعة مج 1123
 3تربیتيعلوم

 49/11   45/3 زبان انگلیسي 06/85

مجموعة زبان  1124
 0 25/6 مهندسي مكانیك 25/6 حسابداري 50/87 آلماني

1125 
مديريت 
 جهانگردي

  36/38 مديريت 47/42 زبان انگلیسي ــــ

 69/13 74/2 مهندسي كامپیوتر 74/2 زبان ايتالیايي   
12/84 مجموعة حقوق 1126  55/7 77/1 زبان انگلیسي 56/6 تالهیا 

مجموعة  1127
ـــ شناسيايران ـ 

زبان و 
  15/15 تاريخ 39/39 فارسيادبیات

   
زبان و 

 عربادبیات
 36/36 55/4 مديريت 55/4

آموزش زبان  1128
33/83 ژاپني  0   67/16 مهندسي برق 

1129 
زبان و ادبیات 

33/83 اردو  0   67/16 زبان انگلیسي 

موعة مج 1130
 سیاسيعلوم

57/66  57/27 57/2 علوم اجتماعي 29/3 تاريخ 

36/87 شناسيباستان 1132  04/8 30/2 مديريت 30/2 تاريخ 

1133 
مجموعة 

40/80 شناسيروان  27/13 70/1 زبان انگلیسي 63/4 علوم تربیتي 

01/98 حسابداري 1134  33/1   66/0 رياضي 
ـــ مطالعات زنان 1137   83/13 مطالعات خانواده 81/46 علوم اجتماعيـ 
 91/31 19/3 ت فارسيزبان و ادبیا 26/4 الهیات   

1138 
علوم ارتباطات 

25/49 اجتماعي   98/4 علوم اجتماعي 45/9 زبان انگلیسي 

 85/29 49/2 مهندسي برق 98/3 مديريت   

مددكاري  1139
 اجتماعي

 34/10 90/6 علوم تربیتي 14/24 علوم اجتماعي 62/58

پژوهش  1140
  44/2 رياضي 66/3 آمار 83/76 اجتماعيعلوم

 63/14   44/2 مهندسي كامپیوتر   

1142 
مجموعة 
 مديريت

02/60 
  68/3 مهندسي كامپیوتر 76/9 مهندسي صنايع

 69/19 37/3 حسابداري 48/3 رياضي



 
 

 99  ... تحصيلي در آزمون كارشناسي ۀقبولي با رشت ۀبررسي ميزان تناسب رشت 
 

 كد
 رشته

 هاي امتحانيرشته
درصد قبولي از 

 همين رشته

 هاي ديگردرصد قبولي از رشته

 درصد عنوان رشته درصد عنوان رشته
ساير 
 هارشته

1146 
مجموعة محیط 

 زيست
41/64 

  08/5 شیالت 78/6 فضاي سبز
 95/16 39/3 آمار 39/3 مديريت

1148 
مجموعة 
مديريت 
 اجرايي

 ــــ

  48/13 مهندسي صنايع 37/14 مهندسي برق
  42/10 مهندسي مكانیك 57/10 مديريت

مهندسي 
 كامپیوتر

08/9   08/42 

1152 
مجموعة 

معارف  مدرسي
 اسالمي

 ــــ
علوم و معارف 

 اسالمي
46/77 

الهیات و معارف 
 اسالمي

27/11  

 86/9   41/1 علوم اجتماعي
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 منابع
تحصیلي در  ةقبولي با رشت ةرشت ةبررسي رابط(. 1389احمدي، بهمن و همكاران )

انتشارات  :. تهرانآموزش علوم انساني، گروه 1388ارشد سال  آزمون كارشناسي
 سازمان سنجش آموزش كشور.

تحصیلي در  ةرشتقبولي با  ةبررسي رابطه رشت(. 1389بهمن و همكاران ) ،احمدي
انتشارات سازمان  :. تهران، گروه آموزشي هنر1388ارشد سال  آزمون كارشناسي

 سنجش آموزش كشور.
هاي مديريت و حسابداري در آينة آزمون: (. رشته1382پور كاظمي، محمدحسین )

دانش  .ارشدها در كنكور سراسري كارشناسي تحقیقي پیرامون رتبه دانشگاه
 .28 – 20: 16، مديريت

ارشد كتابداري  شناسي سؤاالت آزمون كارشناسيآسیب(. 1385محمدرضا ) ،داورپناه
 :. تهرانرساني و عدم تطبیق آن با واحدهاي درسي دورة كارشناسيو اطالع

 .خانه ملي ايرانكتاب
شدگان پیشرفت تحصیلي پذيرفته ةمقايس(. 1385ايرج ) ،رفمهران و فیروز، الهيفرج

شدگان همان مقطع از طريق آزمون ارشد فراگیر با پذيرفته اسيهاي كارشندوره
 12، ريزي در آموزش عاليفصلنامه پژوهش و برنامه .نور سراسري در دانشگاه پیام

(41 :)57 – 73. 
ارشد رشتة آموزش هاي كنكور كارشناسي (. نقدي بر آزمون1381فرهادي، حسین )
 .106 – 79: 13، هاي خارجيپژوهش زبان. زبان انگلیسي

ارشد (. بررسي تطبیقي آزمون كارشناسي 1387محمدي، مهدي و متقي دادگر، امیر )
هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بین رساني دانشگاهعلوم كتابداري و اطالع

(: 46) 40، رساني دانشگاهيتحقیقات كتابداري و اطالع. 1386ـ  1381هاي سال
155 – 177. 

 (. آنالیز1378) اهللزاد، جواد؛ اسدي، علي و سعدي، حشمت ؛محمدي، ايرجملك
ارشد كشاورزي از ديدگاه هیأت  هاي تأثیرگذار بر آزمون كارشناسيسازه فاكتوري

(: 2) 30، مجله علوم كشاورزي ايران .ي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهرانعلم
409 – 425. 


