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ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان

با سالم واحترام؛

پیرو مصوبه ستاد ملی مدیریت و مقابله باکرونا در خصوص پذیرش براساس سوابق 
تحصیلی جهت مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و مصوبات 
جلسات ۱۵ و ۱۶ شورای سنجش و پذیرش و دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی به 

استحضار میرساند : 
۱- مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا که توسط ریاست محترم جمهوری تأیید و ابالغ 
گردیده است، این مرحله از پذیرش دانشجو بصورت متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش 

کشور جهت کلیه زیر نظامها از جمله دانشگاه آزاد اسالمی صورت خواهد گرفت.
۲- پذیرش دانشجو با شیوه فوق صرفاً جهت نیمسال دوم سال تحصیلی است و استثنائاً با 
مصوبه ستاد، پذیرش به صورت متمرکز صورت میگیرد و قابل تسری به فرایند پذیرش در 

سنوات آتی نخواهد بود.
۳- تنها رشته/محلهایی در این قالب پذیرش دانشجو خواهند داشت که ظرفیت پذیرش 
مندرج در دفترچه راهنمای سال ۹۹ مطابق اطالعات دریافتی از سامانه آموزشیار تکمیل نشده و 

فاقد داوطلب مردود باشند.
۴- دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته این دوره از روز سهشنبه مورخ ۲۵ آذرماه 
توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد. ثبت نام این دوره نیز هم زمان با انتشار 

دفترچه راهنما آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه پایان خواهد یافت.
۵- شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دوره توسط سازمان سنجش آموزش کشور در 

دفترچه راهنمای مربوطه درج میشود.
۶- واحدهای دانشگاهی ضرورت دارد براساس رشته/محلهای منتشر شده از سوی سازمان 
سنجش آموزش کشور نسبت به اطالع رسانی به متقاضیان این دوره اقدام نمایند. نظر به 

محدودیت زمانی ثبتنام از داوطلبان تأکید بر تبلیغات بر بستر فضای مجازی میباشد.

باسمه تعالی
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۷- داوطلبان الزم است در خصوص هرگونه سؤال و یا ابهام در زمینه ثبتنام الکترونیکی 
در دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی به سامانه های پاسخگویی مجازی آن سازمان مراجعه 

نمایند./ک – ۹۷/۱۲/۱۹


