
دانشگاه آزادثبت نام بدون کنکور معماری  در دو ترم مهر و بهمن برای برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در زمان  

مدارک الزم و  -مقرر صورت می پذیرد لذا متقاضیان پذیرش بدون آزمون در رشته معماری جهت اطالع از روند ثبت نام 

س بگیرندواحد های پذیرنده با مرکز مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد ایران تحصیل تما . 

برخورداری از حداقل معدل الزم برای پذیرش در این دانشگاه می باشد. رشته معماری بدون کنکور از جمله شرایط ثبت نام 

پس از پذیرش بدون آزمون رشته معماری داوطلبانی که دیپلم آنان متفاوت با رشته ریاضی بوده است، الزم است واحدهای 

دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی اقدام به ثبت نام  پیش نیاز را بگذارنند. عالوه بر

 .داوطلبان می نماید

  

  

 نحوه ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد
ه همانندسایر رشته های دانشگاه آزاد که که به صورت الکترونیک داوطلبان را پذیرش می نماید، انجام ثبت نام در این رشت

صورت می پذیرد. پس از ورود به سامانه مذکور، متقاضیان الزم است برای خرید  azmoon.iau.ac.irنیز با استفاده از 

م ایستا امکان پذیر است. کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند. خرید کارت اعتباری با استفاده از رمز دوم پویا و یا رمز دو

پس از خرید کارت اعتباری ثبت نام، سامانه مورد نظر، شماره سریالی را در اختیار شما قرار می دهد که با استفاده از آن 

 .می توانید برای انجام ثبت نام اقدام نمایید

عالوه بر اینکه در دو ترم مهر و بهمن صورت می پذیرد، در زمان دیگری  زمان انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

 ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد که اطالعیه و فراخوان واحدهای دانشگاهی مختلف منتشر می شود نیز انجام

امکان پذیر است. الزم به ذکر است که ثبت نام در این دانشگاه؛ در تمامی واحدهای آن امکان پذیر نمی باشد . همچنین 

ه متفاوت می باشد. شایان ذکر است که پذیرش برای برخی از واحدهای ظرفیت پذیرش در هر یک از واحدهای این دانشگا

 .دانشگاه آزاد، با شرط معدل صفر امکان پذیر است

پس از ورود به سامانه و انجام ثبت نام، داوطلبان الزم است مدارک خود را در سامانه این دانشگاه وارد نمایند. مدارک 

ه این دانشگاه و به صورت الکترونیک باشد. در غیر این صورت مدارک به داوطلبان باید در حجم و اندازه تعیین شد

وجود نخواهد داشت. انجام ثبت نام و  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادصورت ناقص بارگذاری می شوند و امکان ادامه 

انتخاب رشته می توانید با  انتخاب رشته ، به صورت همزمان در تمامی واحدهای این دانشگاه امکان پذیر است. برای انجام

 .مشاوران ما در ارتباط باشید

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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[caption id="attachment_109907" align="alignnone" width="600"]

 
 [caption/]ثبت نام معماری بدون کنکور آزاد

  

 معرفی رشته مهندسی معماری

توصیه می کنیم ابتدا از این رشته و نحوه کار و قبل از اینکه در ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد شرکت نمایید، 

شغل آن اطالع یابید و پس از آن برای انجام ثبت نام اقدام نمایید. در واقع رشته معماری ، ترکیبی از هنر و مهندسی است. 

باشد.  شاید بتوان گفت یکی از شرایط ثبت نام رشته معماری بدون کنکور نا نوشته این رشته، داشتن مهارت در نقاشی

کاربری فضا از جمله ملزومات این رشته خواهد بود که  –دید و منظر مناسب  –اقلیم  –اطالع از سبک های سنتی ، منطقه 

 .متقاضیان این رشته باید از آن اطالع داشته باشند

در واقع یکی  آنچه یک مهندس معمار به انجام می رساند، طرح ریزی بناهای تاریخی ، همچنین خلق آثار هنری می باشد.

از نام هایی که برای این رشته در نظر گرفته شده است، با نام مهندس ناظر نیز از این رشته یاد می کنند. در واقع نظارت 

تأسیسات مکانیکی کار عمده افرادی است که موفق به پذیرش بدون  –تأسیسات الکتریکی  –بر کار رشته مهندسین عمران 

آزاد شده اند. رشته معماری و عمران با یکدیگر متفاوت می باشند اما در برخی از موارد آزمون رشته معماری دانشگاه 

 .ممکن است داوطلبان این دو رشته را اشتباه با یکدیگر بگیرند

آنچه یک مهندس عمران می تواند به انجام برساند، سد سازی، ساختمان سازی و... می باشد. اما آنچه یک فارغ التحصیل 

ی معماری به انجام می رساند، طرح ریزی یک شهرک توریستی، یک هتل، فرودگاه، بیمارستان می باشد. رشته مهندس

بنابراین قبل از انجام ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد توصیه می نماییم که حتما ابتدا از تمامی جزئیات این رشته 

ا در صورت ناآشنا بودن با آن، می تواند مشکالت و عدم تخصص در آگاه شوید سپس برای انجام ثبت نام اقدام نمایید. زیر

 .رشته مورد نظر را برای شما در پی داشته باشد



  

  

 بازار کار رشته مهندسی معماری

  

[caption id="attachment_109908" align="aligncenter" width="600"]

 
ریمراحل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای رشته معما [/caption] 

  

اگر می خواهید وارد رشته مهندسی معماری شوید، در ابتدا این نکته را الزم است به شما یادآوری نماییم که پس از فارغ 

التحصیلی امکان ایجاد دفتر جداگانه ای همانند رشته های مهندسی عمران نخواهید داشت. لذا اگر می خواهید با این تصور، 

نمایید. باید بگوییم سخت در اشتباه هستید. اما خوشبختانه بازار کار این رشته بسیار گسترده است. اما این رشته را انتخاب 

امکان اینکه شما پس از فارغ التحصیلی در این رشته، نظام مهندسی امکان استخدام شما را نخواهد داشت. برخی از 

امل موارد زیر می باشدمورادی که شما پس از فارغ التحصیلی باید به انجام برسانید ش . 

طراحی )تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک(، از طراح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و عناصر  –

 تشکیل دهنده بنا
 )انجام رهبری و همچنین سرپرستی دفاتر مشاور معماری )مهندسی مشاور –

ارت عمومی و عالی برای اطالع از درستی انجام کار در ازجمله شرایط ثبت نام رشته معماری بدون کنکور انجام نظ –

 عملیات اجرایی ساختمانی )مهندسی ناظر(
های معماری )مدیریت پروژه(مدیریت و انجام هماهنگی های الزم برای پروژه –  



 ایجاد و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان –
نحوی با ساماندهی محیط زیست مربوط می باشد همانند  انجام همکاری با تمامی متخصصینی که کار آنها به –

ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی اکولوژیست … 
ها و میادین شهری و محوطه سازی آنهاطراحی پارک –  

های مربوط به برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازیهمکاری در پروژه –  
ناها در اندازه کوچک و انجام دکوراسیون داخلیانجام طراحی تک ب –  

 انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا –
پس از پذیرش بدون آزمون رشته معماری می توانید برای تدریس در هنرستان ها به عنوان هنر آموز رشته معماری و  –

 نقشه کشی
– آزاد؛ امکان استخدام در کلیه سازمان های دولتی نظیر شهرداری،  فارغ التحصیالن ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه

را خواهند داشت… مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک ها ) به عنوان کارشناس ارزیابی( و  . 
امکان کار به صورت آزاد: معمار در طول دوران تحصیل به کار با نرم افزارهای نقشه کشی و طراحی آشنا می شود.  –

آشنایی سطحی با کار بیشتر به تسلط تبدیل شود می تواند منبع در آمد خارق العاده ای به همراه داشته باشداگر این  .) 
 طراحی دکوراسیون داخلی و ایجاد کارگاهی برای تولید محصوالت طراحی شده معمار مانند کارگاه کابینت سازی –

را نیز دارد صنعتی یا طراحی صحنه طراحی مثل با معماری مرتبط هایکار در رشته آمادگی معماری التحصیلفارغ – . 

  

 .برای اطالع از شرایط ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای کسب اطالع از شرایط تحصیل مهندسی پزشکی بدون کنکور

  

 زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد
  

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


[caption id="attachment_109909" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تحصیل رشته معماری بدون کنکور دانشگاه آزاد

  

همانطور که ذکر شد، انجام ثبت نام و انتخاب رشته در دو ترم مهر و بهمن صورت می پذیرد. لذا هر یک از داوطلبانی که 

ثبت نام نموده اند، می توانند نتایج خود را شهریور ماه دریافت نمایند. به طور  در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر

 .معمول نتایج انتخاب رشته ترم مهر دانشگاه آزاد نیز، در نیمه دوم شهریور ماه اعالم می گردد

شرکت نموده اند، می توانند در بهمن ماه، نتایج ثبت نام خود  آن دسته از متقاضیاینی که در ثبت نام ترم بهمن دانشگاه آزاد

باشد. متقاضیان توجه را مشاهده نمایند. زمان تقریبی اعالم پذیرش بدون آزمون رشته معماری از بهمن ماه، تا اسفندماه می 

 .داشته باشند که زمان های ذکر شده برای فراخوان های واحدهای دانشگاهی آزاد متفاوت خواهد بود

  

 دروس عمومی رشته معماری

  

تعداد  نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد 

 واحد

دو درس ازدروس 

 مبانی نظری اسالم
4 

ادبیات 

 فارسی
3 

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%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


تعداد  نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد 

 واحد

یک درس از دروس 

 اخالق اسالمی
2 

زبان 

 عمومی
3 

یک درس از دروس 

 انقالب اسالمی
2 

تربیت 

 1بدنی 
1 

یک درس ازدروس 

 تاریخ وتمدن اسالمی
2 

تربیت 

 2بدنی 
1 

یک درس از دروس 

 آشنایی با منابع اسالمی
 20 جمع 2

  

 دروس پایه رشته معماری

  

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 مرایاهندسه مناظر و  3 هندسه کاربردی

 3 ریاضیات و آمار 2 گارگاه مصالح و ساخت

 2 انسان ، طبیعت ، معماری 3 درک و بیان محیط

 5 1مقدمات طراحی معماری  2 1بیان معماری 

 2 2بیان معماری 
 29 جمع

 5 مقدمات طراحی معماری

  

امکان پذیر استثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد برای تمامی داوطلبان واجد شرایط  . 

  

 .با ما همراه باشید برای کسب اطالع از رشته های با سوابق تحصیلی سراسری

  

 دروس اصلی رشته معماری

https://irantahsil.org/%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


تعداد  نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد 

 واحد

 3 مبانی نظری معماری
آشنایی با معماری 

 جهان
2 

برداشت از بناهای 

 تاریخی
3 

آشنایی با معماری 

 اسالمی
4 

آشنایی با معماری 

 معاصر
 2 نقشه برداری 2

 2 تنظیم شرایط محیظی
تاسیسات 

 الکتریکی
2 

 2 ایستایی 2 تاسیسات مکانیکی

مقاومت مصالح و 

 سازه های فلزی
 2 سازه های بتنی 2

 2 متره و براورد
مدیریت و 

 تشکیالت کارگاه
2 

 2 1ساختمان  2 مصالح ساختمانی

و  2ساختمان 

 گزارش کارگاه
 3 1روستا  3

 5 1طرح معماری  3 2روستا 

 5 2طرح معماری 
 60 جمع

 5 3طرح معماری 

  

 دروس تخصصی رشته معماری

تعداد  نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد 

 واحد

آشنایی با 

مبانی برنامه 

 ریزی کالبدی

2 

تحلیل 

فضاهای 

 شهری

3 



تعداد  نام درس

 واحد
 نام درس

تعداد 

 واحد

آشنایی با 

 مرمرت ابنیه
3 

ظرح 

 4معماری 
5 

طرح معماری 

5 
 3 طراح فنی 5

 27 جمع 6 طرح نهایی

  

[caption id="attachment_109912" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ثبت نام معماری بدون آزمون دانشگاه آزاد

  

 دروس اختیاری پیشنهادی برای رشته معماری

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 اخالق معماری 2 حقوق معماری

 2 تحقیقروش  2 تعمیر و نگهداری ساختمان



 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 ایران شناسی 2 زبان تخصصی

 2 تاریخ شهرهای ایران 2 معماری جهان اسالم

 2 سازه های نو 2 آشنایی با سایر هنرها

 کاربرد کامپیوتر در معماری 2 فرایند و روشهای معماری

2 

  

  

با مشاوران ما تماس حاصل نمایید ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزادبرای انجام   

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از شرایط تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری

  

 لیست دانشگاه های بدون کنکور معماری دانشگاه آزاد
  

 دانشگاه ایالم دانشگاه ارومیه دانشگاه آیت هللا بروجردی

 دانشگاه بناب دانشگاه بجنورد دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه تبریز خمینیدانشگاه بین المللی امام  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه تهران

 دانشگاه زنجان دانشگاه زابل دانشگاه رازی

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سمنان

 دانشگاه شیراز دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه جندی شاپور دانشگاه صنعتی بابل چمراندانشگاه شهید 

 دانشگاه قم دانشگاه فردوسی دانشگاه علم و صنعت

 دانشگاه گلستان دانشگاه کردستان دانشگاه کاشان

 دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه مازندران دانشگاه گیالن

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98/


 دانشگاه هنر دانشگاه مالیر دانشگاه هنر اصفهان

 دانشگاه یزد تبریزدانشگاه هنر اسالمی 
دانشکده فنی و حرفه ای 

 تهران -دختران 

 دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی 

 بوئین زهرا
 دانشگاه غیر انتفاعی چابهار

 دانشگاه غیر انتفاعی سوره دانشگاه غیر انتفاعی خیام
 -دانشگاه غیر انتفاعی شمال 

 آمل

ید دانشگاه غیر انتفاعی شه

 اشرفی اصفهانی
 دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی

دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی 

 سجاد

دانشگاه غیر انتفاعی عالمه 

 محدث نوری

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ 

 تهران

دانشگاه غیر انتفاعی علم و 

 هنر یزد

 دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دانشگاه غیرانتفاعی البرز
فنون دانشگاه علوم و 

 مازندران

     دانشگاه خوارزمی

  

 آخرین اخبار پیرامون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

1400بهمن ماه  23   

 azmoon.org نتیجه ثبت نام بدون کنکور ارشد برای استعداد های درخشان در تمامی رشته های موجود از طریق سایت
 .قابل مشاهده می باشد

1400دی ماه  25   

بدون کنکور رشته معماری در دانشگاه آزاد در نیمسال دی ماه آغاز شدثبت نام  . 

  

  

 خالصه مطلب

اطالعاتی را به شما  ثبت نام بدون کنکور معماری دانشگاه آزاددر این مقاله تالش نمودیم تا اطالعاتی را در رابطه با 

ری بدون کنکور آزاد برای ما ارائه نماییم. جهت عزیزان ارائه نماییم. همچنین اطالعاتی در رابطه با زمان ثبت نام معما

اطالع از شرایط ثبت نام رشته معماری بدون کنکور و نحوه پذیرش بدون آزمون رشته معماری با مشاوران ما تماس 

 .حاصل نمایید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، با مشاوران ما در ارائه خدمات به شما آماده خواهند بود
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