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ایران کنفرانس

توزیع کارت آزمون ارشد دانشگاه آزاد از یکشنبه 4 خرداد  
  

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی  ارشد سال93 این دانشگاه از ساعت 11
صبح فردا یکشنبه 4 خرداد ماه خبر داد.

  

به گزارش خبرنگار«دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر ناصر  اقبالی در نشستی خبری با اشاره به انتشار
کارت ورود به جلسه آزمون ارشد  دانشگاه آزاد از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی org.azmoon.www گفت: در 
صورت وجود مغایرت در اطلاعات کارت ورود به جلسه داوطلبان میتوانند در  روزهای دوشنبه 5 خرداد و چهارشنبه 7

خرداد از ساعت 9 صبح تا 13 و بعد از  ظهر از ساعت 14 الی 18 به باجههای رفع نقصی که در سراسر کشور در مراکز 
استانها قرار گرفته، مراجعه کنند.

  

وی افزود: در تهران نیز دو مرکز مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) برای آقایان و  دانشکده تربیت بدنی واحد تهران مرکز
برای خانمها برای رفع نقص کارتها در  نظر گرفته شده است.

  

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با بیان اینکه داوطلبان باید شماره کارت خود  را تا اعلام نتایج نهایی در نیمه شهریور ماه
نگهدارند تصریح کرد: داوطلبان  در صورت قبولی میتوانند از مهرماه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  باشند.

  

به گفته اقبالی این آزمون در روزهای پنج شنبه 8 خرداد، جمعه 9 خرداد و شنبه 10 خرداد برگزار میشود.

  

وی با بیان اینکه بیش از550 هزار داوطلب در این آزمون ثبتنام کردهاند،  درباره ظرفیت پذیرش این آزمون گفت:
حدود 149 هزار نفر در این آزمون پذیرش  میشوند.

  

رئیس مرکز آزمون با بیان اینکه تمامی آزمونها در رشتههای مختلف به  استثنای برخی رشتههای خاص به صورت تستی
چهارگزینهای خواهد بود، اظهارکرد:  تنها برخی رشتهها مثل هنر، موسیقی، گرافیک، معماری و ... آزمون تشریحی  دارند و

هیچ آزمونی مصاحبه نخواهد داشت.
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اقبالی افزود: در آزمون سال جاری مسن ترین فرد مردی 71 ساله و جوان ترین  داوطلب دختری 14 ساله هستند که هر
دو در حوزه تهران ثبتنام کردهاند.

  

وی با بیان اینکه آزمون سال جاری در 120 مجموعه امتحانی برگزار میشود،  تصریح کرد: هر یک از داوطلبان یکی از
این مجموعهها را در نظر گرفته است که  این 120 مجموعه در 3741 رشته محل توزیع شدهاند.

  

رئیس مرکز آزمون خاطرنشان کرد: آزمون ارشد امسال دانشگاه آزاد بیش از 3000 نفر نسبت به سال گذشته افزایش
ظرفیت پذیرش داشته است.
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