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جزئیات آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد  
  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش  دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  سال ۹۵
این دانشگاه گفت: توزیع کارت آزمون از روز دوشنبه ۳ خرداد ماه آغاز  می شود. 

    

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر افزود: داوطلبان می توانند از ساعت  ۱۱ روز دوشنبه ۳
خرداد ماه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش وپذیرش به نشانی  org.azmoon.www و وارد کردن اطلاعات ثبت نام خود،

برگه ورود به جلسه  امتحانی را دریافت کنند.

  

وی درباره رفع نقص کارت آزمون گفت: چنانچه داوطلبان در برگه ورود به  جلسه مغایرتی از لحاظ مشخصات فردی،
عکس، سهمیه، دین، زبان خارجه مشاهده  کردند می توانند از روز سه شنبه ۴ خرداد ماه تا روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه  صبح

از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۸ به باجه های رفع نقص  در واحدهای دانشگاهی که به عنوان حوزه
برگزاری انتخاب کرده اند، مراجعه  کنند.

  

دانشیان ادامه داد: در خصوص حوزه های امتحانی در تهران، مراکز رفع نقص  خواهران و برادران دانشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی تهران مرکزی و واحد  تهران شمال است.

  

وی افزود: آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که جهت دریافت برگه  ورود به جلسه ، شماره پرونده و کد
رهگیری خود را در اختیار ندارند، می  توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی org.azmoon.www  و یا از  طریق

تلفن گویا به شماره ۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳ و ارائه اطلاعات  درخواستی نسبت به دریافت موارد مذکور اقدام کنند.

  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشجویان سال سوم و  یا چهارم کارشناسی پیوسته یا سال دوم
کارشناسی ناپیوسته شاغل به تحصیل در  واحدهای دانشگاه آزاد که در یکی از مجموعه های امتحانی مهندسی برق، مهندسی 

عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و حقوق در آزمون ارشد امسال ثبت نام  کرده اند می توانند در زمان
دریافت برگه ورود به جلسه آزمون ، علاقه مندی  خود را برای شرکت در المپیاد اعلام کنند.

  

وی با اشاره به رقابت ۴۷۸ هزار و ۳۴۹ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵  دانشگاه آزاد گفت: این آزمون در ۱۳۵
مجموعه امتحانی و در۶ نوبت صبح و عصر  روزهای پنج شنبه ، جمعه و شنبه ۶ الی ۸ خرداد ماه در ۶۹ حوزه امتحانی و 
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در۳۱ استان کشور برگزار می شود.

  

دانشیان اظهار داشت: در هر نوبت حدود ۶۵ تا ۹۱ هزار داوطلب شرکت کننده  در ۷ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم
پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع  طبیعی، دامپزشکی و هنر با یکدیگر به رقابت می پردازند و بیشترین داوطلب در 
این آزمون در رشته حقوق با ۶۱ هزار و ۲۵۵ داوطلب و سپس مجموعه حسابداری و  مالی با ۴۸ هزار و ۴ داوطلب است.

  

وی خاطر نشان کرد: در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی ،  ۴۴.۴۵ درصد شرکت کنندگان را بانوان و
۵۵.۵۵ درصد را آقایان تشکیل می دهند .  همچنین جوانترین داوطلب شرکت کننده در این آزمون ، فردی ۱۶ ساله و

مسن  ترین داوطلب فردی ۸۲ ساله است.

  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: حدود ۵۲ هزار و ۲۷۶ نفر از  داوطلبان از خانواده معظم شهدا،
ایثارگران، بسیجیان فعال، آزادگان، شاهد و  رزمندگان هستند.

  

وی با بیان اینکه هیچ محدودیت سنی، جنسی و منطقه ای در پذیرش داوطلبان  آزمون کارشناسی ارشد وجود ندارد گفت:
تنها ملاک پذیرش، نمره کسب شده داوطلب  است.

  

دانشیان گفت: سوالات کلیه مجموعه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال  ۹۵ دانشگاه آزاد به جز مجموعه های
نوازندگی ساز جهانی، طراحی پارچه و لباس،  طراحی فضاهای آموزشی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری،

معماری،  طراحی صنعتی، تصویر سازی، نقاشی، ارتباط تصویری و هنرهای نمایشی که دارای  یک درس تشریحی هستند، به
صورت تستی خواهد بود.

  

وی گفت: آزمون درس تشریحی در مجموعه های مذکور همزمان با آزمون تستی برگزار می شود.

  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: رشته های کارگردانی  نمایش و موسیقی علاوه بر آزمون تستی
و تشریحی دارای آزمون عملی نیز هستند  که این آزمون بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در این دو رشته 

برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقبا اعلام می شود.

  

وی با تاکید بر اینکه اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد از طریق شماره  داوطلبی صورت می گیرد،گفت: داوطلبان لازم
است در حفظ و نگهداری شماره  داوطلبی خود دقت لازم را داشته باشند.
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دانشیان خاطر نشان کرد: نتایج این آزمون در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

  

مراکز رفع نقص برگه ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ - تهران

  

حوزه (خواهران و برادران) : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – واحد  تهران مرکزی آدرس : شهرک قدس(غرب
سابق)، میدان صنعت، ابتدای خیابان ایران  زمین، روبروی اداره برق. تلفن : ۸۸۰۷۴۸۷۰

  

حوزه (خواهران و برادران) : مجتمع دانشگاهی ولی عصر(عج) – واحد تهران  مرکزی آدرس : میدان امام حسین(ع)،
خیابان دماوند، جنب بیمارستان بوعلی.  تلفن : ۳۳۷۹۷۷۷۶

  

حوزه (خواهران و برادران) : سایت حکیمیه – واحد تهران شمال آدرس :  بزرگراه شهید بابایی، روبروی دانشگاه امام
حسین(ع)، خروجی حکیمیه، خیابان  شهید صدوقی، بلوار شهید عباسپور، سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  شمال.

تلفن : ۷۷۳۱۸۱۱۷

  

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ در شش نوبت صبح و عصر روزهای  پنجشنبه ۹۵/۳/۶، جمعه ۹۵/۳/۷ و شنبه
۹۵/۳/۸ به طور همزمان در سراسر کشور  برگزار می شود. زمان شروع آزمون نوبت صبح رأس ساعت ۸ و نوبت عصر رأس

ساعت  ۱۶خواهد بود.

  

داوطلبان حداقل یک ساعت قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون با همراه داشتن  برگه ورود به جلسه، اصل شناسنامه و یا
اصل کارت ملی در محل امتحان خود  حضور داشته باشند. به داوطلبان موکداً توصیه میشود از آوردن ماشین حساب، 

کیف دستی و تلفن همراه به جلسه آزمون جداً خودداری کنند.

  

به همراه داشتن تلفن در داخل حوزه برگزاری تخلف محسوب شده و با افراد  خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
داوطلبانی که بعد از شروع آزمون به  حوزه امتحانی مراجعه نمایند حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
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