
 آزمىن بدون کارشناسی و کاردانی جدید شرایط|  1041 مهر آزاد دانشگاه کنکىر بدون نام ثبت شرایط

ًسثت تَ سال ُای گذشتَ تسیار آساى شدٍ است. داًشجوْااً  هجَ  ر دانشگاه آزادشرایط ثبت نام بدون کنکى

قصد دارًد در ااي داًشگاٍ تحصیل هٌٌد ه  تْاًٌد هزاحل ثثت ًام خْد را تَ راحت  ط  هٌٌجد. شجزااث ثثجت 

ز هجاٍ ًام داًشگاٍ تدّى هٌکْر، قْاًیي ّ ضْاتط  دارد هَ شوا تا اطالع اس آى ُجا هج  تْاًیجد در ًْتجت هِج

 .داًشگاٍ آساد ثثت ًام هٌید

در سال ُای گذشتَ شزااث ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد هتفاّت تْد ّ در آى داّطلثاى تجزای تحصجیل 

در ااي داًشگاٍ تااد تزاس قثْل  رشتَ هْرد ًظز خْد را در هٌکْر سزاسزی هسة ه  هزدًد. در حال  هَ 

ًتْاًسجتٌد در رشجتَ هجْرد ثثت ًام تدّى هٌکجْر داًشجگاٍ آساد تجزای داّطلثجاً  در هٌکجْر شجزهت هزدًجد ّ 

ًظججز خججْد قثججْل شججًْد، اُویججت تججا ا  دارد. در اداهججَ تججَ رشججتَ ُججای تججدّى هٌکججْر داًشججگاٍ آساد، سهججاى ّ 

 .شزااث ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد اشارٍ ه  هٌین

  

 2041شرایط ثبت نام بدون کنکىر دانشگاه آزاد 

ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد است هَ تسجیاری اس چگًْگ  شزااث   اک  اس سْا ت هتداّل هتقاضیاى

داّطلثیي ّرّد تَ رشتَ ُای تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد آى را اس خْد سْال ه  هٌٌد. آى ُا تصْر ه  هٌٌد 

هَ شزط ثثت ًام در ااي داًشگاٍ داشتي هؼدل تا  ه  تاشد ّ تَ دلیل ػدم اطالػات هاف  تَ گوزاُ  هشجیدٍ 

تْاًٌجد در رشجتَ هجْرد ػالقجَ خجْد تحصجیل هٌٌجد. در  اسج  تجَ ااجي اتِاهجات تااجد گفجت هجَ ه  شجًْد ّ ًوج  

ًیسجت ّ در ُججیک اججر اس رشجتَ ُججا شجزط هؼججدل ّ ججْد  شرررایط ثبرت نررام برردون کنکرىر دانشررگاه آزاد هؼجدل،

ٍ آساد ًدارد. لذا هتقاضیاى ه  تْاًٌد تا ارائَ هدرک  یش داًشگاُ  اا داپلن تَ راحت  در رشتَ ُای داًشجگا

 .ثثت ًام هٌٌد

تٌِا تفاّت رشتَ ُای تدّى هٌکْر تا رشتَ ُای تا هٌکْر هحزّم تْدى اس ًقل ّ اًتقا ت داًشوْا  است. 

ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد تزای داّطلثاى هارداً   یْستَ داًشگاٍ آساد تزای افزادی هَ دارای اک  

داجپلن چِجار سجالَ ًظجام قجدان تاشجٌد یجْرت هج   جذازد. شجوا  هارداًش ّ اجا –اس هدارک داپلن فٌ  حزفَ ای 

سجاهاًَ ثثجت ًجام تجدّى   ِت اطالع اس تزّستزاي شزااث ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد ه  تْاًید هقالجَ

 .را هطالؼَ هٌید هٌکْر داًشگاٍ آساد
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 شزااث ثثت ًام داًشگاٍ تدّى هٌکْر

  

 .رّی لیٌر هلیر هٌید تکویل ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد  ِت هسة اطالػات تیشتز در هْرد

  

 2041زمان ثبت نام بدون کنکىر دانشگاه آزاد مهر 

اهثز داّطلثاى ه   ٌدارًد هَ ًحٍْ ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد تجَ یجْرت حرجْری اسجت، اهجا ااجي 

هاهال اشتثاٍ است ّ آى ُا ه  تْاًٌد تدّى هزا ؼَ حرْری ّ آًالاي اقدام تَ ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشجگاٍ 

اي هار  سم است آى ُا تَ ساات داًشگاٍ آساد هزا ؼجَ هجزدٍ ّ در آى  جا هزاحجل ثثجت ًجام آساد هٌٌد. تزای ا

 .خْد را ط  هٌٌد

سهاى ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد ُواًٌد سالَ ُای گذشجتَ در هجزداد هجاٍ اػجالم هج  شجْد ّ داّطلثجاى 

ارشٌاسج  ًا یْسججتَ هج  تْاًٌجد تججَ هقطجغ ُجای هجارداً  ًا یْسججتَ ، هجارداً   یْسجتَ، هارشٌاسجج   یْسجتَ ّ ه

یْرت تدّى هٌکْر ثثت ًام هٌٌجد. در حجال حاضجز سهجاى دقیج  ثثجت ًجام تجدّى هٌکجْر داًشجگاٍ آساد تجزای 

هٌتشز ًشدٍ است. اها سهاى تٌدی آى ُا ُز سال شثیَ ُن است. تجَ طجْری هجَ شجوا تجا  2041ًْتت هِز هاٍ 

ه  تْاًیجد سهجاى تقزاثج  آى تجزای  ۱۰۴۱گاٍ آساد هِز هشاُدٍ  دّل سهاى تٌدی ثثت ًام تدّى هٌکْر داًش

 .را حدص تشًید 2041هِز هاٍ 

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-97-98/


  

 2042سهاى ثثت ًام  هقطغ تحصیل  ًیوسال اّل هِز

 2042هزداد  12تا  5 هارداً   یْستَ

 2042هزداد  12تا  18 هارداً  ًا یْستَ

 2042هزداد  12تا  18  هارشٌاس   یْستَ

 2042هزداد  24تیز تا  25  هارشٌاس  ًا یْستَ

  

تَ شوا تْییَ ه  شْد تَ دلیل  ز هتقاض  تْدى رشتَ ُای داًشگاٍ آساد ُز چَ سزاغ تز تزای ثثت ًام  �

 اقدام هٌید. تزای سِْلت فزااٌد ثثت ًام ّ  لجْ گیجزی اس سجزدرگو  داّطلثجاى هلیجَ هزاحجل ثثجت ًجام اػجن اس

لیست رشتَ ُای تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد، خزاد هارت اػتثاری ، شزهت در تکویل ظزفیت داًشجگاٍ آساد 

ذازد شوا ه  تْاًید تزای ثثت ًام تا هشجاّراى هزهجش ااجزاى تحصجیل توجاص در ااي ساات اًوام ه    ّ غیزٍ

 حجدّد اجر ُفتجَ تؼجد اس اتوجام ًتااج ثثجت ًجام تجدّى هٌکجْر داًشجگاٍ آساد حایل ًوااید. خْب است تداًید هَ

 .هِلت ثثت ًام آى هٌتشز ه  شْد

  

 2041تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکىر آزاد 

خْب است تداًید هَ داًشگاٍ آساد تزای آى دستَ اس داّطلثاً  هَ در سهاى هقزر شدٍ هْف  ًشدًد در رشجتَ 

  تْاًٌجد هْرد ًظز خْد ثثت ًام هٌٌد، هِلت توداد در ًظز گزفتَ است. تَ طْری هَ آى ُا در ااي سهاى هج

هزاحل ثثت ًام خْد را اًوام دٌُد. هؼوْ  هِلت توداد ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد ُز سالَ تا اّاسث 

شِزاْر هاٍ  اری تْد. در حال  هجَ تجارا  دقیج   ۸تا  2042شِزاْر هاٍ اداهَ دارد. ااي هِلت تزای سال 

ًشججدٍ اسججت، اهججا اًتظججار هجج  رّد هججَ  هشجج   2041آى تججزای ثثججت ًججام تججدّى هٌکججْر داًشججگاٍ آساد هِججز 

ًیش ّ ْدداشتَ تاشد. حال اگز شوا ًیاس تَ اطالػات دقیق  در هجْرد آى داشجتَ  2041سهاى تزای سال   ااي

 .تاشید ه  تْاًید تا هشاّاى اازاى تحصیل تواص تگیزاد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 توداد هِلت ثثت ًام تدّى هٌکْر آساد

  

 .ّ ًحٍْ ثثت ًام آى ُا هلیر هٌید رشتَ ُای تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد تزای اطالع اس

  

 2041بدون کنکىر  مراحل ثبت نام دانشگاه

هطلغ شجداد، تِتجز اسجت در هجْرد هزاحجل  2041تؼد اس آى هَ شوا اس شزااث ثثت ًام داًشگاٍ تدّى هٌکْر 

تااد تَ سجاات  2041ثثت ًام آى ًیش اطالػات  هسة هٌید. شوا تزای ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد هِز 

 ثثت ًجام تجدّى هٌکجْر داًشجگاٍ آساد هزاحل ثثت ًام خْد را طث  هقالَ  رسو  آى هزا ؼَ هٌید ّ در آى  ا

 .اًوام دُید

  

 رای ثبت نام سىابق تحصیلی دانشگاه آزادمدارک الزم ب

اک  اس شزااث ثثت ًام داًشگاٍ تدّى هٌکْر آساد داشتي هدارک  سم تزای ًام ًْاس  است. سازا ُجز هجدام 

اس داًشگاٍ ُای آساد سزاسز هشْر تزای ثثت ًجام داًشجوْااى خجْد هجداره  را اس آى ُجا دراافجت هج  هٌٌجد. 

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


هقطغ تحصیل  ّ ًْع رشتَ داّطلثاى هتفاّت تاشجد. تجَ ُوجیي دلیجل اطجالع ااي هدارک ه  تْاًد تا تْ َ تَ 

ٌُگام ثثت ًجام   اس آى ُا ه  تْاًد هور تشرگ  تزای ثثت ًام داّطلثاى هٌد. در یْرت  هَ ااي هدارک تَ

شوا هاهل ًثاشٌد، اًوام هزاحل تؼدی تا هشکل رّتزّ خْاُد شد. تٌاتزااي شوا تزای هسة اطالػات تیشجتز 

 .رّی لیٌر هلیر هٌید داًشگاٍ آسادهدارک  سم تزای ثثت ًام  هْرددر 

  

 .شْاد azmoon.org تزای هسة اطالػات اس ساات داًشگاٍ آساد ّارد

  

 اخبار مربىط بو ثبت نام بدون کنکىر دانشگاه آزاد

 آغاس ثثت ًام  ذازفتَ شدگاى سْات  تحصیل  داًشگاٍ آساد �

ػوْه  داًشجگاٍ آساد اسجاله  طج  گشارشج  اػجالم هجزد، سهجاى ثثجت ًجام  ذازفتجَ شجدگاى دّرٍ ُجای  رّاتث

آغاس شد. ااي داّطلثاى قثال در سهاى هقزر شدٍ ثثجت  ۱۰۴۱هارداً   یْستَ ّ هارشٌاس  ًا یْستَ هِز هاٍ 

اًٌجد هزاحجل ثثجت ًجام هج  تْ http://edu.iau.ac.ir ًام هزدٍ اًد هَ ُن اهٌْى تجا ّرّد تجَ سجاات آهْسشجیار

خْد را تکویل هٌٌد. خْب است تداًید هَ ًتجااج ثثجت ًجام دّرٍ ُجای هجارداً   یْسجتَ ّ هارشٌاسج  ًا یْسجتَ 

قزار دارد. لذا داّطلثجاى هج   http://www.azmoon.orgسْات  تحصیل  داًشگاٍ آساد اساله  در ًشاً 

  .قدام تَ ثثت ًام هٌٌدتْاًٌد تا هزا ؼَ تَ ااي ساات ّ در یْرت  ذازفتَ شدى ا

 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/azmoon-org/


 
 هدارک  سم تزای ثثت ًام سْات  تحصیل  داًشگاٍ آساد

  

 یَ هطلةخال

، سهججاى تٌججدی، هججدارک  سم ّ غیججزٍ شرررایط ثبررت نررام برردون کنکررىر دانشررگاه آزاد در ااججي هقالججَ در هججْرد

یحثت هزدان. تَ طْری هَ شوا ه  تْاًید در سهاى هقزر شدٍ اقداهات خْد را تزای ثثت ًجام اًوجام دُیجد. 

هجاٍ شجزّع هج  شجْد ّ تجا ًیوجَ دّم  هؼوْ  سهاى ثثت ًام تدّى هٌکْر داًشگاٍ آساد ُز سالَ اس اّاخجز تیجز

هزداد هاٍ اداهَ دارد. در شِزاْر هاٍ ًیش هِلت ثثت ًام تدّى هٌکْرداًشگاٍ آساد را توداد ه  هٌٌد هَ شجوا 

  .ه  تْاًید در ااي سهاى ًیش اس فزیت استفادٍ هٌید ّ ثثت ًام خْد اًوام دُید

 یزاهْى شزااث ثثت ًام داًشگاٍ تدّى هٌکْر آساد  حال اگز تؼد اس هطالؼَ هقالَ تا  تَ  ْاب سْا ت خْد

 .ًزسیداد ه  تْاًید تزای دراافت راٌُواا  تیشتز تا هشاّراى اازاى تحصیل تواص تگیزاد

  

 


