
و ثبت نام مجدد مشخص گردید. کلیه متقاضیان  انصراف از دانشگاه آزادپیرو انتشار آیین نامه جدید دانشگاه آزاد، شرایط  
تحصیل بعد از انصراف از دانشگاه و محترم قبل از تکمیل فرم انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد، از شرایط ادامه  

شایان ذکر است در آیین نامه جدید، دانشجویانی که ترک تحصیل بدون انصراف از   .شرکت در کنکور مطلع گردند
دانشجویانی که به هر   .برابری شهریه ثابت شدند  1.5دانشگاه داشته اند موظف به ثبت انصراف خود و پرداخت جریمه  

ادام توانند  نمی  انصراف دلیلی  توانند  می  باشند،  دانشگاه  از  انصراف  واجد شرایط  که  در صورتی  دهند،  تحصیل  ه 
پس از ثبت درخواست در سامانه، الزم است فرم انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد را تکمیل نمایید. ادامه تحصیل    .دهند

رایطی که مایل به انصراف نمی باشید در ش  .بعد از انصراف از دانشگاه در صورت دارا بودن شرایط امکان پذیر است
می توانید از ترک تحصیل از دانشگاه بدون انصراف استفاده نمایید. امکان ثبت درخواست انصراف از دانشگاه آزاد و  
شرکت در کنکور تنها در زمان تعیین شده امکان پذیر است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا جزییات شرایط دوبار  

 .دانشگاه آزاد و دیگر موارد مرتبط را بررسی کنیم انصراف از 
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جهت اطالع دقیق از شرایط انصراف از دانشگاه آزاد، ثبت نام مجدد، هزینه و مراحل 
 .انصراف با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمائید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8از   پاسخگویی

  

 شرایط انصراف از دانشگاه آزاد چیست؟

ممکن است پس از انجام   شرکت نموده اند، ثبت نام اینترنتی بدون کنکور دانشگاه آزاد آن دسته از داوطلبانی که در
 .ثبت نام و پذیرش در این دانشگاه بنا به هر دلیلی تصمیم به انصراف از دانشگاه بگیرند

در این حالت دانشگاه آزاد امکانی را برای این دسته از دانشجویان قرار داده است که با توجه به آن می توانند به  
 .راحتی نسبت به انصراف اقدام نمایند

نرخ  یکی از شرایط انصراف از دانشگاه آزاد مربوط به هزینه تحصیل و نحوه پرداخت آن می باشد. با توجه به اینکه 
باالتر از سایر دانشگاه ها می باشد، همین مسئله موجب تاکید این دانشگاه بر پرداخت هزینه شده  شهریه دانشگاه آزاد

  .است

در واقع میزان هزینه در نظر گرفته شده برای این دانشگاه مطابق با آئین نامه ها تعیین می گردد و دانشجویان  
 .ی باشندمتقاضی موظف به پرداخت کامل شهریه م

آن دسته از داوطلبانی که واجد شرایط انصراف از دانشگاه آزاد هستند و درخواست خود را به دانشگاه ابالغ نموده  
 .ماه پس از ابالغ، فرصت خواهند داشت تا نسبت به باز پس گیری درخواست خود اقدام نمایند 3اند، تنها 

درخواست کتبی به این دانشگاه را به ثبت برسانند، درخواست ماه از زمان ارائه درخواست، مجددا  3چنانچه پس از 
 .وی ثبت شده و باز پس گیری آن بالمانع می باشد

قبل از آنکه مهلت مقرر به اتمام برسد، یکی از شرایط انصراف از دانشگاه آزاد این است که متن تقاضا برای این  
 .نددانشگاه را به والدین این دسته از دانشجویان ارائه نمای

صادر شود، امکان بازپس گیری این حکم وجود نخواهد داشت. لذا روابط   انصراف از دانشگاه آزاد چنانچه حکم
 .دانشجویان متقاضی با دانشگاه قطع خواهد شد و در نتیجه امکان ادامه تحصیل در این دانشگاه وجود نخواهد داشت

ک ماه بعد از صدور حکم دانشجو، به سازمان نظام  چنانچه دانشجویی مشمول خدمت نظام وظیفه شود، دانشگاه ی 
 .وظیفه مراتب را اطالع خواهد داد

با توجه به برخی از استثنائات در رابطه با ماده تبصره های مربوط به شرایط انصراف از دانشگاه آزاد و همچنین 
 .در ارتباط باشید ایران تحصیلارائه کلیه راه حل ها برای انصراف از دانشگاه، می توانید با مشاوران 
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 .کلیک کنید رثبت اعتراض به نتایج قبولی دانشگاه آزاد بدون کنکوبرای 

  

  

 هزینه انصراف از دانشگاه آزاد چقدر است؟ 

بطه  را پرداخت نمایید. برخی از داوطلبان در را هزینه انصراف از دانشگاه آزادالزم است برای تائید انصراف خود، 
  .با دوبار انصراف از دانشگاه ممکن است سواالتی داشته باشند

در واقع دوبار انصراف می تواند یکبار در زمان انصراف اولیه شما باشد و یک زمان بازگشت مجدد شما برای ادامه  
 .تحصیل که در برخی از دانشگاه های کشورمان این امکان و اجازه را به داوطلبان عزیز داده است

سفانه در سال های گذشته چنانچه یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد تصمیم به انصراف می نمود، موظف به پرداخت  متا
می بود و همین مسئله به نوبه خود موجب عدم انصراف از دانشگاه توسط دانشجویانی که   دانشگاه آزاد شهریه تمامی

 .حتی بعضا از رشته خود ناراضی بودند، می گردید

ولی خوشبختانه با توجه به تغییراتی که در این دانشگاه به وجود آمد، امکان دیگری فراهم گردید که نیازی به پرداخت  
 .سط دانشجویان نمی باشدکل هزینه تو
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 نحوه محاسبه هزینه انصراف از تحصیل  مقطع تحصیلی 

 ( ثابت شهریه نصف) × ( 4 –تعداد نیمسال های ثبت شده ) کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ( ثابت شهریه نصف) × ( 8 –تعداد نیمسال های ثبت شده ) کارشناسی پیوسته

 ( ثابت شهریه نصف) ×( 12 –تعداد نیمسال های ثبت شده ) دکترای حرفه ای )دامپزشکی( 

 کل شهریه پایه نیمسال تحصیلی باقی مانده تا اتمام دوره  دکترای حرفه ای )گروه پزشکی( 

 ( ثابت شهریه نصف) × ( 7 –تعداد نیمسال های ثبت شده ) دکتری تخصصی 

 ( × )نصف شهریه ثابت( 6 –تعداد نیمسال های ثبت شده ) به بعد  94دکتری تخصصی ورودی  

 کل شهریه تحصیلی باقی مانده تا اتمام دوره  دستیاری تخصصی 

  

میزان شهریه همانطور که می دانید با توجه به رشته های داوطلبان می تواند متفاوت باشد. همچنین یکی از سواالتی  
در رابطه با حق یکبار انصراف از دانشگاه می باشد که برخی از  که در این زمینه و در اینجا مطرح می شود، 

دانشجویان در این زمینه دارند. به طور کلی می توان گفت شرایط انصراف از دانشگاه آزاد برای برخی از سال ها  
 .متفاوت خواهد بود

  

  

 .کلیک کنید رشته های جدید بدون کنکور دانشگاه آزادجهت اطالع از 

  

  

 ینه انصراف هستند؟ چه دانشجویانی ملزم به پرداخت هز

دانشجویانی که به هر دلیلی از دانشگاه اخراج شده اند نیازی به پرداخت هزینه انصراف ندارند اما شهریه ترمی که   •
 .تحصیل می کردند و در آن ترم، از دانشگاه اخراج شده اند به آنها بازگردانده نمی شود

منفی یا صفر باشد، نیازی نیست که دانشجو هزینه ای را  در صورتی که مقدار اعدادی که در جدول باال ذکر شده  •
 .پرداخت کند

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته تحصیل می کنند و می خواهند از دانشگاه انصراف دهند یا دانشجویانی که   •
 .می خواهند مدرک کاردانی خود را دریافت کنند باید هزینه انصراف را پرداخت کنند

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%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/


نشجویانی که ترم اول خود را به مرخصی رفته و در ترم دوم قصد انصراف از دانشگاه را دارند نیازی  آن دسته از دا •
 .نیست که هزینه انصراف از دانشگاه را پرداخت کنند اما شهریه پرداختی نیز به دانشجو بازگردانده نمی شود

  

  

 

  

  

 معافیت از پرداخت هزینه 

خراج شدن است. اگر دانشجویی به دالیل انضباطی یا آموزشی از دانشگاه اخراج  گاهی انصراف از دانشگاه به معنای ا
شود، نیازی به پرداخت هزینه برای انصراف نخواهد داشت که البته در صورت پرداختن شهریه ترم، شهریه به او  

 .بازگردانده نخواهد شد

اه انصراف دهند، مشمول پرداخت هزینه مهرم 30دانشجویان پذیرفته شده در نیمسال اول تحصیلی اگر حداکثر تا  
 .انصراف نخواهند بود

بهمن ماه انصراف دهند، از پرداخت هزینه   30پذیرفته شدگان رشته های نیمسال دوم دانشگاه آزاد چنانچه تا تاریخ 
 .معاف خواهند بود

 .شوددو مورد مذکور شامل حال دانشجویان دکتری حرفه ای رشته های پزشکی نمی

اردیبهشت ماه درخواست  31آذر و دانشجویان ورودی ترم بهمن اگر تا  30ی ورودی ترم مهر اگر تا دانشجویان
 .درصد از شهریه پرداختی به آن ها بازگردانده خواهد شد 50انصراف داشته باشند، 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/شرایط-دوبار-انصراف-از-دانشگاه.jpg


هزینه  دانشجویانی که با مجوز سازمان مرکزی رشته یا گرایش تحصیلی خود را تغییر دهند، مشمول پرداخت 
 .انصراف نیستند

دانشجویانی که ترم اول از مرخصی تحصیلی استفاده کرده اند اگر تا قبل از ثبت نام ترم دوم انصراف خود را در  
 .دانشگاه ثبت کرده باشند مشمول پرداخت هزینه نیستند اما شهریه نیز به آن ها بازگردانده نمی شود

 .تحصیل و دریافت مدرک کاردانی را دارند، باید هزینه پرداخت کننددانشجویان دوره کارشناسی که قصد انصراف از 

اگر فردی پس از انصراف قصد ورود به شعبات دیگر دانشگاه آزاد را داشته باشد، نیاز به پرداخت هزینه ندارد. البته  
 .این در صورتی است که مدرک معتبر برای این ثبت نام را ارائه دهد

  

  

 اه آزادمراحل انصراف از دانشگ

در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت می باشد. همچنین برخی از  مراحل انصراف از دانشگاه آزاد
 .شرایط انصراف از دانشگاه آزاد نیز از جمله تفاوت های این مقاطع می تواند باشد

 .ن فرم در سایت دانشگاه وجود دارددر ابتدا الزم است جهت انصراف از دانشگاه، فرم مربوطه را تکمیل کنید که ای

مراحل پر کردن فرم و ارائه درخواست انصراف دانشگاه آزاد اسالمی نیز به شرح زیر است که باید از آن اطالع  
ها به واحد آموزش دانشگاه خود مراجعه نمایید. البته ممکن است داشته باشید. بدین منظور کافی است برای دریافت فرم 

 .روی وبسایت دانشگاه نیز وجود باشد که باید بررسی کنید نمونه فرم آماده

 .در مرحله بعدی نیاز است با مراجعه به سامانه آموزشیار و تکمیل فرم انصراف، مراحل مورد نیاز را طی نمایید

رگه  مصاحبه و توجیه دالیل انصراف به کارشناس مربوطه نیز در مرحله بعدی انجام خواهد شد. در نهایت با گرفتن ب 
 .اید کرده طی  را مراحل بیشتر …تسویه حساب و انجام مراحل تسویه با کتابخانه، سلف دانشگاه، خوابگاه و 

 .می توانید بعد از تکمیل تسویه حساب، می شود کلیه ی مدارک تحصیلی را از دانشگاه تحویل بگیرید

 مدت این  در. است موجود بررسی جهت دانشگاه آموزش در ماه ۳ تا انصراف، حکم  درخواست توجه داشته باشید که
  سر از  را تان تحصیل و بازگشته دانشگاه به دوباره توانید می بودید، شده پشیمان انصراف و تحصیل ترک از اگر

 .بگیرید

دانشجویی در مرحله دوم الزم است هزینه انصراف از تحصیل را با ورود به سامانه و همچنین وارد نمودن اطالعات 
  .خود، در پنل مورد نظر مطابق با میزان تعیین شده شهریه پرداخت نمایید

در گام های بعد جهت اطالع از نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد که فرم درخواست دانشجویان تکمیل گردید، 
 .ارائه نمایند هر یک از آنان می بایست منتظر نظر کارشناس تسویه دانشگاه باشند تا نظرات خود را

مراحل و شرایط انصراف از دانشگاه آزاد توسط هر یک از کارشناسان دانشگاه تعیین شده و مورد بررسی قرار  
  .خواهد گرفت و پس از آن، هر یک از دانشجویان می توانند نسبت به انجام انصراف از دانشگاه اقدام نمایند

قرار داده شده و نسبت به درخواست وی بررسی های   وضعیت دانشجویان پس از مراجعه حضوری مورد بررسی
 .الزم صورت می گیرد، پس از آن در صورت موافقت انصراف دانشجو به ثبت خواهد رسید

  



  

 کلیک کنید  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادجهت اطالع از نحوه 

  

  

 چندبار میتوان از دانشگاه آزاد انصراف داد؟ 

چندبار میتوان از مرحله دوم به وجود آید این است که یکی از سواالتی که برای برخی از دانشجویان ممکن است در 
  .در این رابطه می توان گفت این موضوع بستگی به کار شما خواهد داشت دانشگاه انصراف داد؟

به عنوان مثال چنانچه شما دانشجویی باشید که برای مدتی مرخصی گرفته، دانشجوی انصرافی محسوب خواهید شد و 
 .نخواهید داشتامکان ادامه تحصیل را 

چندبار می توان از دانشگاه انصراف داد؟ در صورتی که شما بتوانید دلیل موجهی برای انصراف خود از   :نکته
این موضوع بتواند  برایدانشگاه پس از تکمیل فرم انصراف از تحصیل داشته باشید و دانشگاه مورد نظر دلیل شما را 

 .نید نسبت به ادامه تحصیل در این دانشگاه اقدام نماییدبپذیرد، امکان ادامه تحصیل مجدد را به شما خواهد داد و می توا

مشاورین ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند بود. کافی است با شماره های 
 .مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید

  

  

 

https://irantahsil.org/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%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/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/شرایط-انصراف-از-دانشگاه-آزاد.jpg


  

  

 شرایط دو بار انصراف از دانشگاه آزاد 

به کرات در رابطه با دانشگاه آزاد پرسیده می شود، شرایط دوبار انصراف از دانشگاه آزاد است.  یکی از مواردی که 
در این خصوص نظرات متعددی وجود دارد اما الزم است بدانید که با دو بار انصراف از دانشگاه آزاد برای  

ین خدمت ممکن است مشکالتی پیش بیاید  دانشجویان خانم مشکلی به وجود نمی آید اما برای دانشجویان آقا به دلیل قوان
 .که برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه پیشنهاد می کنیم با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

 مشاوره مراحل انصراف از دانشگاه آزاد

د. زیرا با اگر به دنبال انصراف از دانشگاه آزاد هستید، نیاز است از شرایط این موضوع اطالعات کافی را داشته باشی
اطالع از این موارد نه تنها در هزینه ها صرفه جویی خواهید کرد؛ حتی می توانید از بروز اتفاقات پیش بینی نشده نیز 

جلوگیری کنید. با اطالع از شرایط انصراف از دانشگاه آزاد و همچنین مراحل آن، می توانید به راحتی مراحل  
 .مورد نیاز به اطالعات بیشتری داشتید، می توانید با ما در تماس باشید انصراف را طی کنید. در صورتی که در این

  

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطب سعی کردیم به بررسی نکات اصلی در رابطه با شرایط انصراف از دانشگاه آزاد بپردازیم. اینکه  
چه مواردی می شود. در صورتی  شرایط دوبار انصراف از دانشگاه آزاد چیست و مراحل انصراف از دانشگاه شامل 

که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با شرایط دوبار انصراف از دانشگاه آزاد و یا سایر 
 .موارد داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

راف از دانشگاه اگر مایل به دریافت اطالعات کامل تر و دقیق تری در رابطه با شرایط انص
 .هستید می توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

پاسخگویی  (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952
 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی   8از 

  

  



 مطالب مرتبط 

 ثبت نام ترم بهمن دانشگاه آزاد

 دفترچه بدون آزمون دانشگاه آزاد مهر

 نرخ شهریه دانشگاه آزاد

 ویرایش اطالعات ثبت نام دانشگاه آزاد 

 تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 

 انصراف از دانشگاه آزاد
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