
 

 
 

ان این امکان را می دهد که در رشته یا دانشگاه دیگری مشغول  به دانشجوی رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزادثبت نام در  

به تحصیل شوند. گاهی برخی از داوطلبان از نتیجه قبولی خود یا از رشته محلی که در آن پذیرش شده اند؛ رضایت ندارند و  

فیت دانشگاه های سراسری عالقمند به تحصیل در رشته یا دانشگاه دیگری هستند. این افراد می توانند با شرکت در تکمیل ظر

و آزاد یک فرصت مجدد به دست آورند. اما نکته قابل توجه این است که در این فرصت مجدد داوطلبانی که در هیچ کدرشته  

محلی پذیرش نشده اند نیز می توانند در دانشگاه های آزاد به انتخاب رشته بپردازند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به 

شته های تکمیل ظرفیت آزاد بپردازیم و نحوه ثبت نام در رشته های موجود را بررسی کنیم. پس پیشنهاد می کنیم تا  بررسی ر

انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کنید و در صورت داشتن هرگونه سوال با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار 

 .نمایید

  

 نشگاه های آزاد معرفی رشته های تکمیل ظرفیت در دا
در این قسمت رشته های   .هر ساله از طریق سایت این دانشگاه ها مشخص می شوند  رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

   .تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را براساس آمار منتشر شده در سال های گذشته را ارائه خواهیم کرد

  

 .کلیک کنید ور سراسریرشته های تکمیل ظرفیت کنک  برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

  

 اسامی رشته های ارائه شده در گروه علوم تجربی تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد

 پرستاری   •
 مامایی  •
 داروسازی  •
 پزشکی  •
 دامپزشکی  •
 اتاق عمل  •
 بهداشت مواد غذایی   •
 علوم آزمایشگاهی  •
 دندانپزشکی  •
 هوشبری   •
 زیست شناسی سلولی و مولکولی   •
 علوم تغذیه   •
 گیاه پزشکی  •
 علوم دامی   •
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 میکروبیولوژی   •
 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   •
 ای مهندسی بهداشت حرفه •
 بهداشت خانواده   •
 علوم و صنایع غذایی  •
 مهندسی بهداشت عمومی  •
 علوم خاک •
 زیست فناوری •
 بهداشت مبارزه با بیماری ها  •
 مهندسی شیمی •
 شیمی محض  •

 اطالعیه 

برای پذیرش در تکمیل ظرفیت دانشگاه ها رتبه الزم برای قبولی تفاوت چندانی با مرحله انتخاب رشته اولیه ندارد و به دلیل 

 .محدودیت در رشته های ارائه شده حتی رقابت بیشتری نیز وجود دارد

 



 

 
 

 و ریاضیات اسامی رشته های ارائه شده ظرفیت تکمیلی دانشگاه آزاد در گروه فنی مهندسی 

 مهندسی برق   •
 مهندسی مکانیک   •
 مهندسی نفت   •
 مهندسی پلیمر   •
 مهندسی پزشکی   •
 ای مهندسی فیزیک هسته  •
 مهندسی کامپیوتر   •
 مهندسی عمران   •
 مهندسی نقشه برداری  •
 مهندسی ساخت و تولید   •
 مهندسی معماری   •
 مهندسی علوم آب   •
 مهندسی مواد و متالوژی   •
 فضای سبز  مهندسی شهرسازی و •
 مهندسی صنایع •
 معماری داخلی  •
 ریاضیات کاربردها  •
 ریاضی محض •
 فیزیک محض •

 اسامی رشته های ارائه شده ظرفیت تکمیلی دانشگاه آزاد در گروه علوم انسانی

 روانشناسی خانواده  •
 مطالعات خانواده  •
 روانشناسی تحصیلی  •
 مددکاری اجتماعی  •
 حقوق •
 علوم سیاسی •
 علوم تربیتی  •
 هتلداری  •
 مدیریت دولتی •
 مدیریت صنعتی •
 مدیریت امور بانکی •
 مدیریت امور گمرکی  •
 مدیریت دولتی •
 جغرافیا •



 

 
 

 تاریخ  •
 زبان و ادبیات فارسی •
 مرمت آثار تاریخی  •
 مترجمی زبان انگلیسی  •
 آموزش زبان انگلیسی  •
 ادبیات زبان انگلیسی  •
 مدیریت گردشگری  •

 

  

 .کلیک کنید ثبت نام تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

  

 ای تکمیل ظرفیت واحدهای تهران دانشگاه آزاد معرفی رشته ه 
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با توجه به پایتخت بودن شهر تهران و دسترسی این شهر به امکانات گسترده تری نسبت به سایر شهرهای کشور، ثبت نام در  

ن دانشگاه های تهران متقاضی بیشتری دارد. از این رو رشته هایی که در تکمیل ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد شهر تهرا 

 .ارائه می شوند به تفکیک هر واحد در جداول زیر قابل مشاهده هستند

 رشته های ارائه شده تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکز
 مهندسی ساخت مهندسی شیمی
 مهندسی هسته ای مهندسی پلیمر
 مهندسی آب  مهندسی نفت 

 مهندسی شهرسازی مهندسی نقشه برداری
 معماری داخلی  مهندسی مواد 

 رشته های ارائه شده تکمیل ظرفیت واحد تهران غرب
 مهندسی شهرسازی مهندسی برق

 آموزش زبان انگلیسی  مهندسی مکانیک
 رشته های ارائه شده تکمیل ظرفیت واحد تهران شمال

 مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی 
 مهندسی ساخت و تولید مهندسی برق
 معماری داخلی  مهندسی پلیمر

 مهندسی نقشه برداری نفت مهندسی 
 رشته های ارائه شده تکمیل ظرفیت واحد تهران جنوب

 زیست شناسی ملوکولی مهندسی شیمی
 مهندسی فضای سبز مهندسی پلیمر

   مهندسی معماری

  



 

 
 

 

  زمان اعالم تکمیل ظرفیت دانشگاه ها
البته ناگفته نماند که در یکی دو سال اخیر به دلیل   .شودزمان تکمیل ظرفیت عموماً هر سال در دو ماه مهر و بهمن انجام می 

پیش بینی ما این است که این زمان برای سال جاری در بهمن ماه باشد.   .کرونا تغییراتی در تمامی تاریخ ها به وجود آمده است

 .برای کسب اطالعات دقیق در رابطه با این موضوع می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 العیه اط

 .مهلت تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد چهار روز می باشد که این مهلت تمدید نیز می گردد

  

 شرایط الزم برای پذیرش در تکمیل ظرفیت دانشگاه ها 



 

 
 

اگر داوطلبان عالوه بر رشته اصلی خود در رشته هایی همچون زبان و هنر و نیز شرکت کرده باشند می توانند این   •

 .رار دهندموارد را در اولویت ق
اند و مجاز به انتخاب رشته هستند و در کارنامه آن ها کد  داوطلبانی که در کنکور سراسری و آزاد شرکت کرده •

دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد درج شده است می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد به انتخاب  

 .رشته بپردازند
 .کد رشته محل را با توجه به دفترچه و گروه آزمایشی خود انتخاب نماید ۱۰۰تواند حداکثر هر داوطلب می  •
 .داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت قبول می شوند دیگر نمی توانند به تحصیل در رشته قبلی خود بپردازند •
 .ویرایش انتخاب رشته تکمیل ظرفیت نیازی به پرداخت هزینه مجدد ندارد •
سراسری پذیرفته شده باشد و هم در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، می تواند بنابر تمایل خود اگر فردی هم در دانشگاه   •

 .یکی را جهت ادامه تحصیل انتخاب نماید

  

 .کلیک کنید ه آزادشته های بدون کنکور دانشگا ربرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

  

  نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

برای این کار الزم است ابتدا به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و دفترچه منتشر شده برای سال جاری را دانلود کرده و  

رشته دانشگاه آزاد را که در  شده و از لینک داخل سایت کد دسترسی انتخاب  azmoon.org مطالعه نمایید. سپس وارد سایت

کنید وارد  خود  ملی  کد  همراه  به  است  شده  درج  سراسری  آزمون  اولیه   .کارنامه 
پس از ورود به این سامانه هزینه انتخاب رشته باید به صورت اینترنتی پرداخت شود تا شناسه انتخاب رشته را دریافت کنید.  

 .ر تومان بوده است که برای سال جاری مقداری افزایش خواهد داشتهزا ۵۳الزم به ذکر است این مبلغ برای سال گذشته 

پس از انجام مراحل فوق داوطلب می تواند به فرم اینترنتی انتخاب رشته دسترسی پیدا کند و حداکثر صد کد رشته محل را از 

نماید وارد  فرم  این  در  اولویت  ترتیب  به  و  کرده  انتخاب   .دفترچه 
پس از انجام تمامی این مراحل حتماً باید گزینه ثبت نهایی را انتخاب کنید و بهتر است نسخه چاپی  و در آخر نکته مهم این که

 .این فرم را نیز دریافت کرده و تا زمان اعالم نتایج نهایی نزد خود نگه دارید
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 اخبار پیرامون رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 

 دانشگاه های آزاد  بررسی تکمیل ظرفیت رشته های بدون کنکور در

دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله به دو صورت بدون آزمون و با آزمون دانشجو می پذیرد. در حالت با آزمون داوطلبان و 

متقاضیان از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه می شوند و در حالت بدون آزمون سوابق تحصیلی فرد متقاضی تعیین  

شرایط عمومی و اختصاصی نیز برای پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد حائز اهمیت می باشند.  کننده هستند که عالوه بر آن 

بدون آزمون تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز انجام می شود و متقاضیان تکمیل   اما خبر خوش آنکه پذیرش در رشته های

 .گاه شوند ظرفیت رشته های بدون آزمون این دانشگاه می توانند از بهمن ماه وارد دانش

 شرایط و زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اعالم شد 

در فرایند تکمیل ظرفیت داوطلبان بایستی به جدول کد رشته محل های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد که  

دانشگاه آزاد داوطلبان بعد از قبال پر نشده اند و توسط دانشگاه آزاد اعالم می شوند توجه نمایند. در فرایند تکمیل ظرفیت 

انتخاب رشته باید صبر کنند تا نتایج آن تا اواخر مهر ماه اعالم شود و پس از آن داوطلبان در صورت قبولی می توانند در  

 .دانشگاه مربوطه ثبت نام نمایند و از همان ترم و یا ترم بهمن به تحصیل در آن رشته و دانشگاه مشغول شوند 



 

 
 

  

 .کلیک کنید  رایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادشعات بیشتر در رابطه با برای کسب اطال

  

 خالصه مطلب

پرداختیم، زیرا همانطور که گفته شد داوطلبان می توانند با   رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در این مقاله به بررسی

پذیرش نشده اند نیز می توانند در  شرکت در آن یک فرصت مجدد به دست آورند و حتی داوطلبانی که در هیچ کدرشته محلی 

 .دانشگاه های آزاد به انتخاب رشته بپردازند

در ادامه مطالب زمان اعالم تکمیل ظرفیت دانشگاه های سراسری و آزاد را مورد بررسی قرار دادیم و مهلت تمدید این زمان 

شرح دادیم و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت  عالوه بر این شرایط الزم برای پذیرش در تکمیل ظرفیت را  .را نیز ذکر کردیم

کردیم بیان  را  آزاد   .دانشگاه 
در آخر نیز تکمیل ظرفیت رشته های بدون کنکور در دانشگاه های آزاد را مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم این مقاله برای 

و کارآزموده ایران تحصیل ارتباط  شما مفید بوده باشد اما در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با مشاوران مجرب  

 .برقرار نمایید

  

 .کنید  کلیکبرای دانلود فایل پی دی اف مقاله 
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