
 

 
 

 آزاد دانشگاه مشاوره مرکز

افرادی که تصمیم دارند تا در دانشگاه های آزاد درس بخوانند، باید در زمان مقرر برای انتخاب رشته و ثبت نام 

به درستی انجام دهند، بهتر است که اقدام کنند. این افراد، برای این که تمامی مراحل انتخاب رشته و ثبت نام را 

و یا مشاوره آنالین  مرکز مشاوره دانشگاه آزاد از یک مشاور خوب کمک بگیرند. در واقع، آن ها می توانند از

یک مشاور می تواند راه و چاه انتخاب رشته را به فرد داوطلب نشان دهد و وی  دانشگاه آزاد، کمک بگیرند. زیرا،

ب رشته دانشگاه آزاد در سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تا حد زیادی را با فوت و فن انتخا

 .آشنا کند

شرکت در جلسات مرکز مشاوره تلفنی دانشگاه آزاد و یا استفاده از مشاوره آنالین دانشگاه آزاد می تواند اطالعات 

دانشگاهی آزاد در اختیار داوطلبان و متقاضیان خوبی را در رابطه با ظرفیت دانشگاه های آزاد و یا اسامی مراکز 

ورود به این دانشگاه قرار دهد. اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید با این مراکز آشنا شوید، در ادامه 

  .مقاله با ما همراه باشید

  

 معرفی دانشگاه آزاد

 1361باشد. این دانشگاه از سال در کشور میها ترین دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی یکی از معتبرترین و گسترده

توان گفت دانشگاه اند. میتاسیس شده و تا به امروز دانشجویان بسیاری از آن فارغ التحصیل و وارد بازار کار شده

دهد. اعتبار مدرک دانشگاه آزاد از دو جهت های تحصیلی موجود در کشور را تحت پوشش قرار میآزاد اکثر رشته

گیرد. در ارتباط با اعتبار این مدرک در داخل کشور باید گفت خلی و اعتبار خارجی مورد بررسی قرار میاعتبار دا

های وزارت علوم، اعتبار مدرک این دانشگاه با دانشگاه سراسری برابر بوده و از جهت ادامه که بر اساس آیین نامه

ندارد. اگرچه ممکن است برخی از واحدهای  تحصیل یا جذب در بازار کار میان این دانشجویان تفاوتی وجود

 هایرشته از بسیاری و  های سه شاخه نظریدانشگاهی یک رشته خاص را ارائه نکنند اما به طور کلی تمامی رشته

 از تحصیلی مقاطع تمامی در آزاد دانشگاه. شوندمی تدریس دانشگاه این در زبان گروه و هنر گروه داوطلبین



 

 
 

پذیرد. لیستی از پر متقاضی ترین رشته های دانشگاه های تحصیلی دانشجو میدر تمامی رشته و دکتری تا کاردانی

 :آزاد به شرح زیر هستند

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 روانشناسی 

 پرستاری 

 اتاق عمل 

 هوشبری 

 حقوق 

 حسابداری 

 مدیریت بازرگانی 

 مدیریت مالی 

  

  

 لزوم دریافت مشاوره آنالین دانشگاه آزاد

شاید این موضوع برای شما دوست عزیز داوطلب و متقاضی ثبت نام در دانشگاه آزاد نیز سؤال شده باشد که چرا  

باید مشاوره انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه آزاد را در مرکز مشاوره آزاد دریافت کرد و دلیل اهمیت این موضوع 

ه را در دانشگاه آزاد، داشته باشید؛ الزاماً باید از اگر می خواهید بهترین و حرفه ای ترین انتخاب رشت چیست؟

در غیر این صورت، بدون مشورت و کمک  .دریافت مشاوره آنالین دانشگاه آزاد و یا مشاوره تلفنی را دریافت کنید

گفتن از یک مشاور تحصیلی خبره، نمی توانید انتظار یک انتخاب رشته حرفه ای و بدون عیب و نقص را در زمان 

  .باشید داشته آزاد دانشگاه  اب رشته و ثبت نامانتخ



 

 
 

و یا مشاوره آنالین دانشگاه آزاد می توانید عالوه بر نحوه صحیح  مرکز مشاوره دانشگاه آزاد با شرکت در جلسات

انتخاب رشته در دانشگاه آزاد، با مواردی از جمله زمان، چگونگی ثبت نام و انتخاب رشته در سامانه ثبت نام مرکز 

به عالوه، به جز بحث انتخاب رشته و آشنا کردن  .جش و پذیرش دانشگاه آزاد، آشنایی الزم را پیدا کنیدسن

داوطلب با فوت و فن آن، مشاور می تواند اطالعی از ظرفیت رشته های تحصیلی و همین طور لیست رشته های 

از این رو، می توان این گونه  .وطلب بدهدگنجانده شده در دفترچه بدون کنکور و با کنکور دانشگاه آزاد به فرد دا

نتیجه گرفت که اهمیت دریافت مشاوره آنالین دانشگاه آزاد و همین طور مشاوره تلفنی از مرکز مشاوره تا چه حد 

 .باالست و چه نقش پررنگی در رسیدن به موفقیت برای فرد داوطلب دارد

  

  مشاوره آنالین دانشگاه آزاد را از چه کسی دریافت کنیم؟

شاید این موضوع برای شما دوست عزیز هم سؤال شده باشد که بهترین مشاوره انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه 

در پاسخ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که چه برای دریافت  آزاد را از چه کسی می توانم دریافت کنم؟

ره آنالین دانشگاه آزاد و چه مشاوره حضوری یا تلفنی این مشاوره، باید از فردی کمک بگیرید که صالحیت مشاو

به این معنا که فرد مشاور باید اطالعات به روز  .های الزم را برای نامیدن وی به عنوان بهترین مشاور داشته باشد

ع گروه های آزمایشی و همین طور ظرفیت پذیرش در و جدیدی را در رابطه با لیست رشته های ارائه شده در انوا

 .هر کدام از رشته های تحصیلی دانشگاهی، بر اساس آخرین دفترچه با کنکور و بدون کنکور آزاد، داشته باشد

از طرف دیگر، در زمان دریافت مشاوره انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه آزاد در مرکز مشاوره تلفنی دانشگاه آزاد، 

شاور الزاماً باید از تغییرات به وجود آمده در رشته های ارائه شده در دانشگاه ها و همین طور شرایط هر فرد م

مورد دیگر اطالع مشاور از فوت و فن انتخاب رشته در دانشگاه آزاد و نحوه چینش  .پذیرش در آن ها مطلع باشد

در صورت استفاده از مشاوری ناآگاه در  .یردصحیح رشته ها در فرم انتخاب رشته است که باید مورد توجه قرار بگ

زمینه انتخاب رشته های تحصیلی و اولویت بندی رشته های انتخابی، آینده خودتان را با دستان خودتان نابود می 

 .کنید و در آخر هم نتیجه ای به جز ناراحتی و پشیمانی برای شما در برندارد



 

 
 

ت مشاوره آنالین دانشگاه آزاد و یا تلفنی، به مرکز مشاوره دانشگاه تصورش را بکنید که مبلغ زیادی را برای دریاف

از طرف دیگر،  .پرداخت کنید و در انتها و در زمان اعالم نتایج، از مشاهده نتیجه بسیار ناراحت و غمگین شوید

ه بهتر است از مشاوری کمک بگیرید که این فرد برخوردی مناسب و درست با شما دوست عزیز داوطلب داشت

از طرف دیگر، نحوه بیان مشاور در زمان دادن مشاوره در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد و یا مرکز مشاوره  .باشد

 .حضوری و یا آنالین، باید بسیار ساده و روان باشد و داوطلب را جذب خود کند

با ارائه بهترین خدمات مشاوره دانشگاه آزاد در مرکز مشاوره دانشگاه  حصیلایران ت مشاوران حاضر در مجموعه

فقط کافی است با  .آزاد، در خدمت شما دوستان عزیز هستند و بهترین خدمات را به شما دوستان ارائه می دهند

شگاه آزاد بهره مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ارزنده آن ها در زمینه انتخاب رشته و ثبت نام دان

مشاورانی که می توانند بهترین خدمات را در زمینه انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه آزاد خدمت شما  .مند شوید

 .دوستان عزیز ارائه کنند و پاسخگوی سؤاالت شما در رابطه با این موارد باشند

  

  

 .  ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی آنالین برای دریافت

  

  

 مزیت تماس با مرکز مشاوره دانشگاه آزاد

ه و ثبت نام در دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد، چندان در گذشته استفاده از مشاوره تلفنی برای انتخاب رشت

متداول نبود و افراد و داوطلبان بیشتر تمایل به دریافت مشاوره برای انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه آزاد را 

راد اما در حال حاضر برقراری تماس با مرکز مشاوره، رواج زیادی پیدا کرده است و اف .به صورت حضوری داشتند

شاید علت این موضوع را بتوان در کمبود وقت مردم برای رفتن به مراکز مشاوره  .بسیاری به آن روی می آورند
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به هر حال بهتر است بدانید که شما  .حضوری و همین طور اقتصادی تر بودن دریافت مشاوره تلفنی جستجو کرد

 .ی رفت و آمد نداریددر زمان دریافت مشاوره تلفنی نیازی به صرف هزینه زیادی برا

از طرفی، دریافت مشاوره حضوری برای ثبت نام و انتخاب رشته در سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 

اما با دریافت مشاوره تلفنی می توانید با خیال راحت در  .آزاد وقت هر فرد را در زمان رفت و برگشت می گیرد

بدین ترتیب مالحظه می فرمایید  .با پرداخت کمترین هزینه، دریافت کنیدمنزل بنشینید و بهترین مشاوره ها را 

که تماس با مراکز مشاوره آنالین دانشگاه آزاد چه مزیت هایی را می تواند برای شما به همراه داشته باشد و تا چه 

اوره تلفنی برای دریافت باکیفیت ترین خدمات مش .اندازه در صرفه جویی در وقت و هزینه به شما کمک کند

انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تا 

 .با ارائه بهترین خدمات مشاوره در خدمت شما عزیزان داوطلب باشند

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی تلفنی برای دریافت

  

  

 یتفاوت مرکز مشاوره دانشگاه آزاد تلفنی و حضور

در گام اول بهتر است ذکر کنیم بین مشاوره تحصیلی تلفنی و مشاوره حضوری تفاوت های زیادی وجود دارد. 

مشاوره تحصیلی تلفنی هیچ محدودیت زمانی ندارد و شما به راحتی می توانید در هر زمان از شبانه روز با وی 

مند شوید اما این مسئله در مورد مشاوره حضوری صدق نمی کند زیرا شما تماس گرفته و از مشاوره تحصیلی بهره

اکز مشاوره حضوری مراجعه نمایید. در ادامه بهتر است به صرفه جویی در زمان باید در زمان مشخص به دفتر مر

اشاره کنیم که این روز ها برای بسیاری از افراد اهمیت بسیاری پیدا کرده است. قابل توجه است بدانید برای 

برای استفاده از  استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی نیازی به طی کردن مسافت تا رسیدن دفتر مشاوره ندارید اما

 .مشاوره حضوری باید حتما در دفتر مشاور حاضر شوید
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کنند از اعتبار بسیار باالیی برخوردار هستند از سوی دیگر مشاورین که در مراکز مشاوره تحصیلی تلفنی فعالیت می

تر است به این نکته تر کنند. در ادامه بهو اکثراً معروف می باشند در نتیجه می توانند شما را به هدفتان نزدیک

اشاره کنیم که استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی آسان تر است زیرا شما تنها با تماس گرفتن با مرکز مشاوره 

توان به این نتیجه رسید ایران تحصیل به راحتی می توانید از مشاوره تحصیلی بهره مند شوند. در نهایت می

 .باشداستفاده از مشاوره تحصیلی حضوری میاستفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی بهتر از 

  

  تفاوت مرکز مشاوره ایران تحصیل با مراکز مشاوره دیگر

اگر قصد دارید از تفاوت مشاوره تحصیلی مرکز مشاوره ایران تحصیل با مابقی مراکز مطلع شوید. بهتر است ذکر 

کند. این در صورتی است که بسیاری از یکنیم مرکز مشاوره ایران تحصیل از مشاورین منحصر به فرد استفاده م

مراکز مشاوره دیگر، تنها یک مشاور مشهور دارند و در کنار آن از دستیاران بی تجربه استفاده می کنند تا بتوانند 

تواند شما را به هدفتان سود چشمگیری به دست بیاورند. در نتیجه این نوع از مراکز مشاوره به هیچ وجه نمی

این نکته را در نظر داشته باشید مشاورین مرکز مشاوره ایران تحصیل دارای تخصص و تسلط به  نزدیک تر کنند.

امور مشاوره می باشند. اما در بسیاری از مراکز مشاوره، مشاورین از تخصص کافی برخوردار نیستند و نمی توانند 

باشید هزینه مشاوره در مرکز مشاوره یک مشاوره ارزشمند به داوطلب ارائه کنند. این نکته را هم در نظر داشته 

 .ایران تحصیل بسیار مناسب است اما مراکز مشاوره دیگر هزینه های زیادی را برای ارائه مشاوره دریافت می کنند

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه آزاد

 نویسی در دوره کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزادتمدید مهلت نام



 

 
 

های انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کننده در آزمون سراسری)به جز رشته

 .شهریور تمدید شد ۶روز یکشنبه  ۲۴پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ساعت 

 لندمدت اینترنت همراههای بتذکر نمایندگان درباره افزایش شهریه دانشگاه آزاد و جلوگیری از حذف بسته

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر جمعی از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری درباره لزوم جلوگیری از حذف 

 .های بلندمدت اینترنت همراه از سوی اپراتورها را قرائت کردبسته

 زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد اعالم شد

  

ون دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کننده در آزمون سراسری )به جز رشته انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزم

روز جمعه  ۲۴مرداد آغاز و تا ساعت  ۱۸های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی( از امروز سه شنبه 

 .مرداد ماه ادامه دارد ۲۸

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب

آشنا  مرکز مشاوره دانشگاه آزاد سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با بهترینما در این مقاله 

کنیم. به یاد داشته باشید که حتما پیش از انتخاب مشاور، به موارد گفته شده در مقاله دقت کنید. در غیر این 

ا انتخاب کنید. اما، اگر مشاوری را صورت ممکن است مشاوری نا آگاه را انتخاب کرده و نتوانید بهترین رشته ر

انتخاب کنید که هم دانش کافی دارد و هم اطالعات کاملی را به شما ارائه می دهد، می توانید بهترین انتخاب 



 

 
 

رشته را داشته باشید. مشاوران ما در ایران تحصیل با داشتن تمامی موارد ذکر شده در مقاله و همچنین با داشتن 

ی توانند به شما عزیزان در این زمینه یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی دانش و تجربی کافی م

  .است تا با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید

 


