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پذیرش بیش از ۷۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  
  

خبرگزاری آنا: رئیس مرکز آزمون با اشاره به رقابت بیش از ۲۰۰هزارنفر در  آزمون روز جمعه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانشگاه آزاد اسلامی از روند  برگزاری آزمونها اعلام رضایت کرد.

  

ناصر اقبالی با اشاره به اینکه آزمون  درشرایط مناسب و خوبی برگزار شد، اظهار داشت: در نوبت صبح جمعه 10 خرداد 
بیش از 96 هزار نفر در مجموعه های: مدیریت اجرائی، مهندسی فن آوری اطلاعات،  مهندسی کامپیوتر، مهندسی محیط

زیست، مهندسی معدن، مهندسی مکاترونیک،  مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی نساجی، مهندسی نفت، مهندسی نقشه 
برداری، مهندسی هسته ای، مهندسی پزشکی- بیوالکتریک، مهندسی پزشکی-  بیومکانیک، مهندسی پزشکی- مهندسی بافت،

مهندسی پزشکی توانبخشی، مهندسی  پزشکی – بیومتریال، HSE مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست، 
مهندسی طراحی محیط زیست، مهندسی فرآوری و انتقال گاز، مهندسی معماری کشتی،  مهندسی هوا و فضا با یکدیگر رقابت

کردند.

  

وی در ادامه افزود: همچنین در نوبت عصر جمعه بیش از 120 هزار نفر در  مجموعه های علوم تربیتی 1، علوم تربیتی 2،
مشاوره، مطالعات زنان، مطالعات  منطقه ای، مدیریت محیط زیست (HSE)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، باستان  شناسی،

تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دریانوردی، مهندسی پلیمر، مهندسی انرژی،  مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع 1 و 2
و مهندسی عمران رقابت کردند .

  

مشاور ریاست دانشگاه درمورد درصد افزایش پذیرش گفت: درسال 91 تعداد  رشته/محل ها 2154 بود که امسال 3239
عدد افزایش یافت و تعداد پذیرش در سال  91 بیش از 45 هزار نفر بود که امسال به بیش از 70 هزار نفر افزایش یافته 

است.

  

وی ضمن مثبت قلمداد کردن این موضوع در ادامه خاطرنشان کرد : ما امسال هم  به لحاظ تعداد رشته/محل ها و هم به
لحاظ ظرفیت پذیرش افزایش ظرفیت داشته  ایم که در نوع خود رشد خوب و قابل توجهی است .

  

وی در پایان گفت: در آزمون ارشد امسال ملاک گزینش نمره کل آزمون داوطلب می  باشد و ثبت یک رشته/محل در
انتخاب اول مزیتی جهت پذیرش ایجاد نخواهد کرد .
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