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ایران کنفرانس

آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  
معاون آموزش و امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از ثبت نام  انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه  

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  1395 دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه ، 23 دی ماه خبر 
  داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر  فرهاد حسین زاده لطفی، معاون آموزش و امور تحصیلات تکمیلی
دانشگاه آزاد  اسلامی در خصوص روند آموزشی دانشگاه پس از چندروز تعطیلی آموزشی گفت:

  

با توجه به لغو شدن امتحانات در سه روز گذشته، برنامه امتحانی  تمام واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی، مراکز أموزشی و
آموزشکده سما از  پنجشنبه٢٣ دی ماه مطابق اعلام گذشته برگزار خواهد شد. همچنین درخصوص  امتحانات لغو شده سه

روز گذشته، واحدهای دانشگاهی موظف هستند با اطلاع  رسانی قبلی برای دانشجویان پس از پایان زمان بندی اصلی
امتحانات که طبیعتا  با اوایل بهمن ماه یکسان خواهد بود، اقدام به برگزاری امتحانات عقب افتاده  کنند.

  

او همچنین در خصوص تداخل انتخاب واحد برای دانشجویان و  برگزاری امتحانات عقب افتاده گفت: طبق هماهنگی که
اعلام شده است، واحد های  دانشگاهی می توانند زمان بندی انتخاب واحد را با کمی فشردگی و زمان بندی  مناسب اجرا

کنند.

  

حسین زاده لطفی در ادامه درباره زمان بندی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95
گفت:

  

  

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1395 دانشگاه آزاد
اسلامی از ساعت 10 صبح روز  پنجشنبه، 23 دی ماه آغاز می شود. این ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه 29  دی ماه

.ادامه خواهد داشت
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معاون آموزش و امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه  کرد: داوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی سال
1395 دانشگاه آزاد اسلامی  شرکت نموده و دعوت به مصاحبه شده اند می توانند در رشته / گرایشی که مصاحبه  شده اند

حداکثر 20 محل دانشگاهی را انتخاب نمایند. هیچ یک از پذیرفته  شدگان مراحل قبلی ازمون دکتری تخصصی 1395
دانشگاه آزاد اسلامی که در  واحدهای دانشگاهی محل پذیرش قبلی خود ثبت نام نموده اند ، مجاز به شرکت در  این

مرحله از تکمیل ظرفیت نخواهند بود.

  

  

حسین زاده یادآور شد: داوطلبانی که در جلسه آزمون کارشناسی  ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نموده
اند می توانند متناسب با  مجموعه امتحانی خود حداکثر تا 20 رشته/محل را انتخاب نمایند. هیچ یک از  پذیرفته شدگان

مراحل قبلی آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه آزاد  اسلامی که در واحدهای دانشگاهی محل پذیرش قبلی خود
.ثبت نام نمودهاند مجاز  به شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت نسیتند

  

وی افزود: همچنین داوطلبان کارشناسی ارشد که در جلسه آزمون  کارشناسی ارشد سال 95 دانشگاه آزاد شرکت کرده
بودند می توانند متناسب با  مجموعه آزمونهای خود حداقل 20 رشته را در تکمیل ظرفیت انتخاب کنند. بدیهی  است

هیچ کدام از پذیرفته شدگان مراحل قبلی آزمون کارشناسی ارشد سال 95  دانشگاه آزاد اسلامی که در واحد دانشگاهی
ثبت نام کرده اند، مجاز به شرکت  در این مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

  

معاون آموزش و امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه این
.مراجعه نمایندwww.azmoon.orgمرکز به نشانی

  

او در ادامه افزود: با توجه به محدود بودن رشته/محل های ارائه  شده لازم است داوطلبان قبل از تهیه کارت اعتباری ثبت
همچنین نتایج این مرحله از تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ..نام از ارائه رشته /  محل مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند

. اسلامی هفته اول بهمن ماه اعلام خواهد شد

  

 شایان ذکر است ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه رشته های با آزمون سراسری 1395  دانشگاه آزاد اسلامی ( کاردانی
ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای  ) هفته آینده آغاز خواهد شد
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