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نتایج تکمیل ظرفیت 31 رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 20 دی اعلام میشود  
  

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری در 20 دی ماه خبر داد.

  

 ناصر اقبالی با اشاره به اعلام اسامی پذیرفتهشدگان 31به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
رشته تکمیل ظرفیت  آزمون دکتری در روز چهارشنبه 20 دی، گفت: پذیرفتهشدگان میتوانند با  مراجعه به سایت مرکز

آزمون به نشانی com.azmoon.www کارنامه خود را مشاهده  کنند.

  

به گفته اقبالی، پذیرفتهشدگان میتوانند برای نیمسال دوم در واحدهای پذیرفته شده ثبتنام کنند و تحصیل خود را بهمن
ماه آغاز کنند.

  

وی مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام پذیرفتهشدگان را شامل شش قطعه عکس 4*3،  کارت ملی، مدرک موقت یا اصل
مدرک دوره کارشناسی ارشد و برگه وضعیت نظام  وظیفه برای آقایان بیان کرد.

  

اقبالی با اشاره به اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد، گفت:  پذیرفتهشدگان در روزهای یکشنبه و دوشنبه (17
و 18 دی ماه) میتوانند برای  انجام ثبتنام به واحدهای پذیرفته شده مراجعه کنند.

  

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به ادامه مهلت ثبتنام دوره جدید  نیمسال دوم مقطع کاردانی بدون آزمون تا
اواسط اسفند از طریق سایت مرکز  آزمون به نشانی org.azmoon.www ، گفت: داوطلبان باید پس از ثبتنام در سایت 

طی مدت سه تا پنج روز به واحدهای مورد نظر مراجعه تا ثبتنام آنها به صورت  قطعی انجام شود.

  

وی با بیان اینکه کلاسهای متقاضیان از بهمن ماه آغاز میشود، گفت:  داوطلبان اگر در مراحل ثبتنام در هر یک از
com.azmoon-pubr.www و org.azmoon.www مقاطع با ابهام یا سوالی مواجه  شدند، میتوانند از طریق سایت

سوال  خود را مطرح یا به نشانی net.azmoon@Porsesh ایمیل کنند تا کارشناسان در  اسرع وقت به آنها پاسخ دهند.
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