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تكميل ظرفيت كنكور ارشد دانشگاه آزاد از 3 مهر/اعلام نتایج نیمه مهرماه  
  

زمان انتخاب رشته شهر مجدد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد.

  

 اعلام كرد: كليه داوطلبانبه گزارش سرويس دانشگاهي ايسنا، دكتر ناصر اقبالي رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد
آزمون كارشناسي ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامي  كه در مرحله اول اعلام اسامي موفق به پذيرش نشدهاند، ميتوانند

از ساعت  11 صبح روز دوشنبه سوم مهرماه 91 لغايت ساعت 24 روز يكشنبه نهم مهر 91 با  مراجعه به پايگاه ثبت نام
الكترونيكي مركز آزمون به آدرس org.azmoon.www  نسبت به انتخاب رشته شهر مجدد اقدام نمايند.

  

وي با بيان اينكه داوطلبان در اين مرحله حداكثر تا 10 كد رشته محل را  ميتوانند انتخاب نمايند، خاطر نشان كرد: در
اين دوره بيش از 1800 رشته محل  در معرض انتخاب  داوطلبان قرار گرفته است و گزينش علمي در اين دوره در 10

 انتخاب با اولويت نمره كل داوطلب در رشته انتخابي صورت ميگيرد.

  

اقبالي با اشاره به اين كه داوطلبان متقاضي شركت در انتخاب رشته شهر مجدد  ميتوانند رشتههاي خود را از ميان
رشتههاي زير مجموعه امتحاني خود انتخاب  نمايند، اعلام كرد: به جهت هدايت داوطلبان به انتخاب رشته شهر مناسب

نمرات  داوطلبان در هر يك از رشتههاي مجموعه امتحاني در سيستم انتخاب رشته درج  گرديده است.

  

رييس مركز آزمون با بيان اين نكته كه ثبتنام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي  ارشد هم اكنون در واحدهاي
دانشگاهي جريان داشته و تا سوم مهرماه ادامه دارد  اعلام كرد وضعيت داوطلبان در مرحله تكميل ظرفيت ابتدا در

رشته / محلهاي  انتخابي در آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پذيرش فرد در  رشته شهر انتخابي
اوليه در رشته محلهاي انتخابي 10 گانه مورد بررسي قرار  ميگيرد.

  

اقبالي زمان اعلام نتايج مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد را حداكثر تا نيمه مهرماه اعلام كرد.

  

 1 / 1


