
نتايج كنكور دانشگاه آزاد فردا و آزمون ارشد هفته آينده اعلام ميشود  (15-6-91)

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 15 شهریور 1391 ، 08:10 - 

      

  

ایران کنفرانس

نتايج كنكور دانشگاه آزاد فردا و آزمون ارشد هفته آينده اعلام ميشود  
  

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به اعلام نتايج آزمون سراسري سال 91  دانشگاه آزاد در صبح پنجشنبه 16
شهريور گفت: 432 هزار و 364 نفر در اين  آزمون پذيرفته شدهاند.

  

  

 دكتر ناصر اقبالي با بيان اينكه نتايج آزمونبه گزارش خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
رشتههاي غير پزشكي، علوم  پزشكي و گزينش نظام آموزشي پاره وقت فردا از طريق سايت مركز آزمون به نشاني 

azmoon.com شامل لازم اطلاعات ارائه و سايت اين  به مراجعه با توانندمي داوطلبان :كرد اظهار ،.شودمي اعلام
مشخصات فردي، شماره داوطلبي و شماره  شناسنامه ،كارنامه آزمون خود را مشاهده كنند.

  

وي با بيان اينكه در اين آزمون مجموعا 835 هزار و 458 نفر ثبتنام  كردهاند، اظهار كرد: از اين تعداد 80 درصد
داوطلبان در سر جلسه آزمون حاضر  بودند كه 65 درصد از داوطلبان حاضر در جلسه پذيرفته شدهاند.

  

اقبالي با اشاره به پذيرش 345 هزار و 699 داوطلب در آزمون غير پزشكي، گفت:  335 هزار و 65 داوطلب نيز در
آزمون رشتههاي پزشكي پذيرفته شدهاند.

  

وي افزود: همچنين 53 هزار و 100 داوطلب در دورههاي پاره وقت كنكور 91 پذيرفته شدهاند.

  

رييس مركز آزمون با اشاره به تغيير در نحوه پذيرش در انتخاب هفتم براي  كنكور امسال، تصريح كرد: در آزمون
سراسري سال 91 انتخاب هفتم توسط دانشگاه  انجام نشده است و پذيرفتهشدگان فقط در يكي از انتخابهاي اول تا ششم

آزمون  غيرپزشكي و يا يكي از انتخابهاي چهارگانه نظام پاره وقت پذيرفته شدهاند.
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بر اين اساس براي آن دسته از داوطلباني كه پذيرفته نشدهاند، امكان انتخاب  رشته شهر مجدد از ميان رشته شهرهايي
كه ظرفيت پذيرش آنها تكميل نشده است  فراهم ميشود كه چگونگي انتخاب رشته شهر مجدد توسط اين دسته از

داوطلبان طي  روزهاي آينده اعلام ميشود.

  

اقبالي با بيان اينكه اكثريت پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد در  انتخاب اول خود پذيرفته شدهاند، خاطر
نشان كرد: به گونهاي كه در  آزمونهاي غير پزشكي، پزشكي و پاره وقت به ترتيب 65 درصد، 54 درصد و 83  درصد

پذيرفته شدگان در انتخاب اول خود پذيرفته شدهاند.

  

وي با تاكيد بر اينكه اكثريت پذيرفته شدگان كنكور امسال در استان محل سكونت  خود پذيرفته شدهاند، گفت: در
مجموع 85 درصد پذيرفتهشدگان در استان محل  سكونت خود پذيرفته شدهاند كه درصد پذيرش بومي براي داوطلبان

زن اين آزمون  86 درصد و براي داوطلبان مرد 83 درصد بوده است.

  

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد از آغاز ثبتنام پذيرفته شدگان اين آزمون از  25 شهريور ماه خبر داد و افزود:
داوطلبان ميتوانند تا 30 شهريور براي  ثبتنام به واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش خود مراجعه كنند.

  

وي با اشاره به مجموع 21 نفر برتر 7 مجموعه امتحاني كنكور 91 گفت: از ميان نفرات برتر 13 نفر زن و 8 نفر مرد هستند.

  

دكتر اقبالي در خاتمه از اعلام نتايج نهايي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در هفته آينده خبر داد.
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