
 بسمه تعالی

 با سلام ، ماهانی عزیز، 

 به خانواده بزرگ ماهان خوش آمدید

لطفا به موارد زیر جهت شرکت در آزمونهای حضوری  ،یدی آزمایشی ماهان ثبت نام نموده اداوطلبین عزیزی که در آزمونها

 : توجه نمائید

 دریافت کلمه عبور:

 121-114 - 88100113با شماره ولی کلمه عبور خود را دریافت ننموده اید،  کرده ،در صورتیکه روش زیر را امتحان  .1

 ماهان تماس بگیرید. واحد پورتال دانشجویی

که از طریق پورتال ارسال مجدد کلمه عبور  از  با ارسال شماره همراه و آدرس ایمیل خود در بخش فراموشی کلمه عبور،

 کنید.استفاده ارسال خواهد شد 

شماره موبایلی که  ،خود به مسئول واحد پورتال )نام کاربری( طفا جهت دریافت کلمه عبور،هنگام اعلام شماره موبایلل : 1تبصره 

 در فرم ثبت نام  ثبت نمودید را ارائه نمائید.

 رشته های آزمون حضوری صبح جمعه

 گروه علوم انسانی

   زبان و ادبیات فارسی علوم ارتباطات علوم اقتصادی حسابداری

 MBA مدیریت اجرایی مجموعه مدیریت پژوهش علوم اجتماعی علوم اجتماعی

 گروه علوم پایه

       ژئوفیزیک مجموعه شیمی

 گروه فنی و مهندسی

 مجموعه مهندسی صنایع مهندسی شیمی فناوری اطلاعات  کامپیوتر مواد

   * * نفت مکانیک 

 گروه هنر

       هنر های پژوهشی معماری

 



 آغاز می گردد :::8رأس ساعت  صبح جمعهآزمون رشته های  : توجه

 

 رشته های آزمون حضوری عصر جمعه

 گروه علوم انسانی

 2روانشناسی  حقوق 1روانشناسی  علوم جغرافیایی 1علوم تربیتی 

       مجموعه زبان انگلیسی تربیت بدنی

 گروه علوم پایه

     زیست فیزیک ریاضی

 گروه فنی و مهندسی

       معدن ، عمران ، نقشه برداریبرق

 گروه هنر

         هنرهای تصویری و طراحی

 گروه کشاورزی

     علوم دامی علوم باغبانی زراعت 

 

 آغاز می گردد. بعداز ظهر (:::0، )  11رأس ساعت جمعه  عصر آزمون رشته های توجه :

 

 محل برگزاری آزمونهای حضوری:

مفتح واقع در ضلع شمال شرقی چهار راه، دانشکده  چهار راه مفتح، جنب ایستگاه متروخیابان مطهری، :  ویژه داوطلبین تهران

 الهیات دانشگاه تهران.

شهرستانی می بایست جهت اطلاع از حوزه آزمون خود با نمایندگی ماهان  محترم کلیه داوطلبین :  ویژه داوطلبین شهرستان

 در شهر خود تماس بگیرند.

 



 :بودجه بندی آزمونهای آزمایشی ماهان دریافت

روی لینک رشته خود کلیک نموده و گزینه آزمون آزمایشی را  و یا پورتال ماهان،  mahan.ac.irکافیست با ورود به سایت 

 انتخاب نمایید تا در جریان کلیه موارد مربوط به آزمون قرار بگیرید.  

 : حضوریمراحل دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای 

 کلیک نمائید "ورود"پس از ورود به پورتال ماهان بر روی لینک 

 

  خود را وارد نمائید. دریافتی خود را “کلمه عبور”و  ( که شماره موبایل شما بدون صفر اول آن است) “نام کاربری”

 



  مراجعه نمائید.“ تکمیل پرونده مشاوره ای  ”شدن به بخش  واردپس از 

 

دقت کنید که کلیه  ،آپلود نمائید."تکمیل پرونده مشاوره ای  "در بخش “ کیلو بایت05حداکثر حجم  ”را با خود  4*3عکس 

 باکس های این صفحه پر شده باشد.

 

 

جهت تایید ثبت نام و   ،عکس شمادر صفحه اصلی قابل مشاهده است“تکمیل پرونده مشاوره ای  ”پس از آپلود عکس در بخش 

همچنین نتایج آزمون خود را هم در همین  را مشاهده نمائید.“ کارت ورود به جلسه آزمون”داوطلبی و  لینک خود باید شماره 



جمعه شب هر مرحله قابل مشاهده است و 23قسمت می توانید مشاهده کنید ) لازم به ذکر است که کارنامه اولیه آزمون ساعت 

 له آزمون قابل مشاهده خواهد بود (دوشنبه شب بعد از هر مرح 22کارنامه نهایی نیز ساعت 

 

 کلیک نمائید. "کارت ورود به جلسه آزمون"بر روی لینک 

 



 کارت خود را پرینت گرفته و در روز آزمون به همراه داشته باشید.

 پیغام زیر در بخش کارت ورود به جلسه، مشاهده خواهد“  تکمیل پرونده مشاوره ای  ”در صورت آپلود نکردن عکس در بخش 

 .شد

 

 برنامه آزمون های حضوری

 

 1951-59برنامه آزمون های آزمایشی ارشد حضوری         

 موسسه آموزش عالی آزاد ماهان                           
 

 نوبت روز  تاریخ  ردیف
 شماره 

 آزمون 
 شرح و رویکرد بودجه 

 آموزشی اول%20 1 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/09/06 1

 آموزشی دوم%25 2 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/09/27 2

 سنجشی اول%05 3 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/10/11 3

 آموزشی سوم%20 4 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/11/02 4

 آموزشی چهارم%20 5 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/11/23 5

 سنجشی دوم%05 6 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/12/07 6

 جامع %100 7 عصر 11صبح و8 جمعه 1394/12/21 7

 جامع شبیه سازی %100 8 عصر 11صبح و8 جمعه 1395/01/20 8

 جامع شبیه سازی %100 9 عصر 11صبح و8 جمعه 1395/02/03 9

 جامع شبیه سازی %100 10 عصر 11صبح و8 جمعه 1395/02/10 10



واحد پورتال یا واحد آزمون تماس حاصل   121-114 - 88100113جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سوالات خود با شماره 

 فرمائید.

از ورود داوطلبینی که کارت ورود به جلسه آزمون خود را به همراه نداشته باشند به حوزه آزمون جلوگیری خواهد   توجه مهم :

 شد.

 با آرزوی موفقیت

 واحد اجرای آزمون های کشوری ماهان

 

 

 

 


