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گزینش علمی و پذیرش دانشجو در کنکور سراسری ۹۲ دانشگاه آزاد توسط مرکز  
آزمون

  

گزینش علمی و پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی  در  کنکور سراسری سال ۹۲ شامل رشته های
پزشکی و غیرپزشکی توسط مرکز آزمون صورت  خواهد گرفت.

  

ناصر اقبالی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با بیان  این مطلب افزود: پذیرش دانشجو در رشته های
با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی  شامل رشته های پزشکی و غیرپزشکی توسط مرکز آزمون صورت خواهد گرفت و علاقه 

مندان به تحصیل در دانشگاه آزاد در صورت پذیرش می توانند در رشته های مورد  علاقه خود ادامه تحصیل دهند.

  

اقبالی در ادامه افزود: این دسته از داوطلبان که قبلاً در آزمون مشترک با  سازمان سنجش ثبت نام کرده اند باید در
روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه مورخ 6  و 7 و 8 تیرماه 92 در آزمون سراسری شرکت نمایند.

  

اقبالی درخصوص انتخاب رشته متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد گفت: این  دسته متقاضیان باید درنظر داشته باشند
که زمان انتخاب رشته برای دانشگاه  آزاد همزمان با سازمان سنجش در مردادماه توسط مرکز آزمون اعلام خواهد شد و 

علاقه مندان می توانند رشته های دانشگاه آزاد اسلامی را انتخاب کنند.

  

رئیس مرکز آزمون در ادامه گفت: متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد،  نباید دغدغه ای داشته باشند چراکه گزینش
علمی، روال پذیرش و اعلام اسامی  همچنان مانند گذشته توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.
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