
از جمله مواردی است که غالب دان پذیران بر آن مسلط نیستند، همین مسئله دلیلی برای  ثبت نام غیر حضوری دانشگاه آزاد

این شده تا به طور کامل به بررسی نحوه انجام این کار برای شما عزیزان بپردازیم و شما را برای انجام این کار از هر 

 .مطلب دیگری بی نیازی کنیم

ی بدون کنکور دانشگاه آزاد مواردی اعم از عالوه بر این در این مقاله در کنار بررسی راه و روش ثبت نام در رشته ها

مهلت ثبت نام، رشته های پر طرفدار و راهنمای تصویری انجام این کار را برای شما مورد بررسی قرار داده ایم که با 

 .مطالعه آن دیگر مشکلی در انجام ثبت نام خود نداشته باشید

میمراحل ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسال  
اگر به هر دلیلی در قصد ثبت نام در ورودی های مهر یا بهمن ماه دانشگاه آزاد اسالمی را دارید اما با نحوه انجام اینکار 

آشنا نیستید نگران نباشید، چرا که در این بخش به کمک مشاورین مرکز ایران تحصیل قصد داریم تا تمامی گام های ثبت نام 

ه شما گوشزد کنیمغیر حضوری دانشگاه آزاد را ب . 

ابتدا باید به این مورد اشاره داشته باشیم که مراحل ثبت نام غیر حضوری رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد  

 .اسالمی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی یکسان می باشد و تفاوتی میان نحوه ثبت نام در این دو پایه وجود ندارد
ته باشید این است که کلیه مراحل ثبت نام دانشگاه آزاد در بهمن به صورت نکته دومی که باید به آن توجه داش 

 .اینترنتی می باشد و نیازی به مراجعه حضوری شما نیست
 .مراجعه نمایید azmoon.orgدر گام اول برای انجام این ثبت نام باید به سایت دانشگاه آزاد به آدرس  

 .بعد از آن باید از پنل باز شده در سایت اقدام به دریافت دفترچه راهنمای پذیرش مقطع و رشته مورد نظر نمایید 
 .در گام بعدی باید به درگاه باز شده پرداخت وارد شوید و اقدام به پرداخت هزینه مشخص شده نمایید 

ارسال خواهد شد پس از طی شده مراحل پرداخت شناسه و کلمه عبور ثبت نام برای شما  . 
 .بعد از آن با استفاده از شناسه و کلمه عبور برای ثبت نام می توانید اقدام به تکمیل مراحل ثبت نام کنید 

برای تکمیل فرم ثبت نام شما بسیار مهم می باشد ۴*۳توجه داشته باشید که که آپلود عکس   . 
نه را داریدگزی ۲۰در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته نهایتا اجازه انتخاب   . 

 .و در آخر باید با تایید اطالعات وارد شده اقدام به دریافت کد رهگیری نمایید 

  

 راهنمای تصویری ثبت نام در رشته های بدون کنکور
در پایان این مقاله بعد از بررسی تمامی سواالت و موارد پیرامون ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای 

ریم برای اینکه حسن ختام خوبی از این مقاله داشته باشیم اقدام به ارأیه راهنمای تصویری برای ثبت نام غیر بهمن قصد دا

 .حضوری دانشگاه آزاد نماییم

شوید؛ سپس برای ادامه فرایند ثبت نام در رشته های  azmoon.org در گام اول باید وارد سایت دانشگاه ازاد به آدرس

های مشخص شده در عکس زیر کلیک کنیدبدون کنکور روی گزینه  . 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://azmoon.iau.ac.ir/


 

  

صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد که در آن باید روی گزینه خرید کارت کلیک  بعد از انتخاب یکی از این دو گزینه 

 .کنید

 



  

بزنید، بعد  بعد از ورود به گزینه خرید کارت و پرداخت هزینه های به صفحه قبلی )عکس باال( برگردید و گزینه ثبت نام را

 .از آن صفحه جدیدی مطابق عکس پایین باز می شود که باید مقطع مورد نظر خود را روی آن انتخاب نمایید

 

  

پس از انتخاب مقطع و رشته مورد نظر می توانید با وارد کردن کد ملی و آپلود کردن عکس با دریافت کد رهگیری ثبت نام 

آزاد محسوب شویدخود را کامل کنید تا دانشجوی دانشگاه  . 

  

 زمان ثبت نام غیر حضوری دانشگاه آزاد
اولین چیزی که حتی قبل از اقدام به ثبت نام غیر حضوری دانشگاه آزاد باید بدانید زمان ثبت نام می باشد، سایت دانشگاه 

لفی را در نظر بازه های زمانی مخت ۱۴۰۰آزاد برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور در مقاطع مختلف برای بهمن 

 .گرفته که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد

مهلت داده شده بود که  ۱۴۰۰آذر  ۲۴برای ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه های آزاد برای مقطع کارشناسی تا  

 با توجه به استقبال دانشجویان در این مدت تا به امروز تمدید شده و تا زمانی که لینک موجود در سایت دانشگاه

 .آزاد فعال باشد امکان ثبت نام برای دانشجویان متقاضی موجود می باشد
عالوه بر این مدت ثبت نام در دانشگاه آزاد برای رشته های بدون کنکور در مقطع کاردانی هم وضعیتی مشابه به  

 .شرایط در مقطع کارشناسی دارد
دی ماه ادامه دارد که متقاضیان  ۱تا لغایت  در ضمن ثبت نام در دانشگاه آزاد برای رشته های علمی و کاربردی 

 .می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اقدام به تکمیل مدارک و ثبت نام کنند



  

مراجعه  اگر نسبت به هزینه های ثبت نام پزشکی در دانشگاه آزاد بی اطالع هستید می توانید به صفحه شهریه دانشگاه آزاد

 .نمایید

  

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام غیر حضوری دانشگاه آزاد

زمانی که صحبت از سواالت رایج در مورد مراحل ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه آزاد می شود همواره متقاضیان یک 

سوال مشترک دارند و آن این است که مدارک مورد نیاز برای ثبت نام چه می باشد؛ چنانچه این سوال برای شما هم مطرح 

به این سوال خود پاسخ  می باشد به شما توصیه می کنیم تا در ادامه با ما همراه باشید و به کمک متخصصین ایران تحصیل

 .دهید

توجه داشته باشید که مدارک مورد نیاز برای مقاطع مختلف متفاوت می باشد پس قبل از اینکه اقدام به بررسی مدارک الزم 

 .کنید باید ابتدا بدانید که قصد ثبت نام در کدام مقطع را دارید

 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی پیوسته

ساله نظام قدیم ۴داشتن مدرک دیپلم    
در صورت تحصیل در این نظام( ۶ـ۳ـ۳ارأیه دیپلم سه ساله مربوط به نظام جدید )   

 گواهی پیش دانشگاهی و یا مدارک کاردانی )فوق دیپلم( 
 اصل و کپی مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه 

متقاضی ۴*۳اسکن کردن عکس    
 داشتن گواهی ارأیه شده برای مشخص کردن وضعیت مشمولیت سربازی برای متقاضیان مرد 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
/


 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته

پلم بسته به سن و نظام تحصیلی متقاضی )استفاده از گواهی دی( ۶ـ۳ـ۳داشتن مدرک دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید ) 

 موقت هم برای متقاضیان مجاز می باشد(
سال تحصیلی در دانشگاه ۳کارنامه    

 مدارک شناسایی اعم از اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 
 برگه معافیت تحصیلی برای متقاضیان مرد 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام کاردانی ناپیوسته

به سن و نظام تحصیلی آن ها در سه شاخه نظری؛ فنی  داشتن مدرک دیپلم نظام قدیم و یا جدید برای متقاضیان بسته 

 حرفه ای و کار و دانش
 ارأیه مدرک کاردانی و یا فوق دیپلم 

 داشتن گواهی مشخص کننده وضعیت مشمولیت سربازی برای آقایان 
 اصلی و کپی مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه 

  

  

  

در صورتی که نیازمند به تحصیل در دو مقطع همزمان هستید می توانید در صفحه شرایط تحصیل همزمان در دو مقطع 

 .با ما همراه باشید دانشگاه آزاد

  

  

  

  پر طرفدار ترین رشته های دانشگاه آزاد

اما قابلیت ثبت نام برای رشته های بدون کنکور در دانشگاه آزاد به قطع برای بسیاری از متقاضیان جذابیت بسیاری دارد 

چیزی که بیشاری از متقاضیان نسبت به آن بی اطالع هستند این است که تمامی رشته ها در دانشگاه آزاد قابلیت ثبت نام به 

صورت بدون کنکور را ندارند؛ در به دلیل گستردگی رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در ادامه پر طرفدار ترین رشته 

را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد های بدون کنکور در این دانشگاه ها : 

 رشته های پر طرفدار دانشگاه آزاد برای مقطع کاردانی پیوسته
 حسابداری

 نقشه کشی معماری
 نرم افزار
 گرافیک

 نقشه برداری
 طراحی دوخت

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%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%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


  

 رشته های پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کاردانی ناپیوسته
 دامپزشکی

 معماری
 حسابداری
 نرم افزار

 برق
 عمران

 گرافیک
 علوم ورزشی

  

 رشته های پر طرفدار بدون کنکور برای ثبت نام در دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی نا پیوسته
 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 گرایش های مدیریتی
 عمران

 نرم افزار
 گرافیک

 حسابداری
 برق

 معماری

  

پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی پیوسته در زیر گروه ریاضیرشته های   
 برق

 مکانیک
 عمران
 صنایع

 کامپیوتر

  

 رشته های پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی پیوسته در رشته انسانی
 گرایش های مدیریت

 روانشناسی
 مشاوره

 حقوق
 حسابداری

  



 رشته های پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی پیوسته در رشته تجربی
 مهندسی صنایع

 زیست سلولی مولکولی
 میکروبیولوژی
 شیمی کاربردی

 گیاه پزشکی

  

هنررشته های پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی پیوسته در رشته   
 ارتباط تصویری

 عکاسی
 بازیگری

 طراحی لباس
 طراحی صنعتی

  

 رشته های پر طرفدار بدون کنکور در دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی پیوسته در رشته زبان
 زبان و ادبیات انگلیسی
 مترجمی زبان انگلیسی
 آموزش زبان انگلیسی
 مترجمی زبان فرانسه
 مترجمی زبان آلمانی

  

اگر قصد مطالعه تمامی رشته های موجود را دارید به شما توصیه می کنیم تا سری هم به صفحه معرفی رشته های بدون 

 .بزنید کنکور دانشگاه آزاد

  

 خالصه مطلب

تا به اینجا تمامی موارد مربوط به طریقه ثبت نام در دانشگاه آزاد اسالمی را به شما گوشزد کردیم، اگر وقت مطالعه این 

د با استفاده از این خالصه مطلب به طور کلی اطالعاتی را در مورد نحوه انجام این کار کسب کنیدمقاله را ندارید می توانی . 

توجه داشته باشید که امکان ثبت نام در هر رشته ای بدون کنکور وجود ندارد، در مقاله بهترین و پر طرفدار ترین  

ورده ایمرشته های موجود در این دانشگاه ها را در مقاطع مختلف برای شما آ . 
 .می باشد azmoon.org توجه داشته باشید که بهترین راه بررسی مهلت ثبت نام مراجعه آنی به سایت 

 .برای ثبت نام آقاین به غیر از مدارک تحصیلی برگه وضعیت نظام وظیفه هم الزم است 
اینترنتی می باشدثبت نام دانشگاه آزاد برای رشته های بدون کنکور صرفا به طور غیر حضوری بوده و   . 

برای تکمیل فرایند ثبت نام در رشته های بدون کنکور از طریق سایت باید از یک کارت بانکی که دارای رمز پویا  

 .می باشد بهره مند شوید

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/%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/


  

  .کاربران گرامی در صورتی که عالقه مند به دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف هستید کلیک کنید

  

 مطالب مرتبط

 آیین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد

 ویرایش انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

 تسویه حساب دانشگاه آزاد

 کدام دانشگاه آزاد بهتر است؟

 

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-98-99/
https://irantahsil.org/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%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/%da%a9%d8%af%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-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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