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آغاز ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۴ امروز  
  

ناصر اقبالی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،  با  اعلام این خبر افزود: داوطلبان علاقه مند به تحصیل
در مقطع کارشناسی ارشد  می توانند ازساعت 14:00 امروز با مراجعه به سایت org.azmoon.www  نسبت به  ثبت نام

خود برای آزمون سال 92 اقدام کنند.
 وی در ادامه یادآور شد: در راستای تسهیل شرایط ادامه تحصیل برای متقاضیان،  هر داوطلب می تواند براساس علاقه 20

رشته/محل را انتخاب کند که این انتخاب  ها باید از یک مجموعۀ امتحانی صورت گیرد.

  

رئیس مرکز آزمون  درخصوص ثبت نام فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی که  علاقه مند به ثبت نام در ارزشیابی
بدون آزمون هستند، گفت: این دسته از  داوطلبان نیز می توانند، مستقل از اینکه از کدام واحد دانشگاهی فارغ  التحصیل

شده اند، 20 رشته/محل را انتخاب کنند، که شیوۀ گزینش این دسته از  متقاضیان بر این روال است که ابتدا در واحد فارغ
التحصیلی شان بررسی شده و  سپس سایر گزینه ها مورد توجه قرار می گیرد.

  

اقبالی  درخصوص نحوۀ گزینش آزمون ارشد گفت: پذیرش دانشجو در رشته/محل های  انتخابی داوطلبان صرفاً براساس
نمره کل آنها خواهد بود و ثبت رشته/شهر در  انتخاب اول مزیتی را به لحاظ رقابتی ایجاد نخواهد کرد.

  

وی در خصوص کم کردن هزینه های شرکت در آزمون خانواده ها خاطرنشان کرد:  امسال مرکز آزمون 46 حوزه
امتحانی در سطح کشور درنظر گرفته و داوطلبان می  توانند بدون توجه به 20 رشته/محل های انتخابی خود، حوزه

امتحانی خود را  انتخاب کنند.

  

اقبالی در ادامه با توجه به افزایش چشمگیر تعداد رشته/محل ها نسبت به سال  91 گفت: در سال 91، تعداد 2155
رشته/محل برای انتخاب داوطلبان وجود داشت که  برای سال 92، رشته/محل ها به 3220 معادل 49 درصد افزایش یافته

است که همۀ  این اقدامات در راستای گسترش آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی برای علاقه مندان  است.

  

وی  اعلام کرد: زمان برگزاری آزمون در (نهم، دهم و یازدهم) خرداد ماه سال  92 و اعلام نتایج پذیرفته شدگان در
شهریور ماه سال 92 خواهد بود.
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