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وطلبان برای شرکت در انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد ملزم به پرداخت هزینه ی انتخاب رشته هستند. حال اگر  طبق روال هر سال دا 

اسالمی می توانند نسبت به عودت کارت اعتباری اقدام  متقاضیان از انتخاب رشته ی خود پشیمان شوند طبق بیانیه ی دانشگاه ازاد 

دانشگاه آزاد اسالمی پیرو درخواست دانشجویان برای عودت کارت ثبت نام دانشگاه آزاد با صدور اطالعیه مربوطه، به شرح  نمایند.

ت نام دانشگاه آزاد به  در این اطالعیه مشخص شده است که دانشجویان باید برای عودت کارت ثب  چگونگی ثبت درخواست پرداخت. 

کارت های اعتباری  مراجعه نمایند و نسبت به اعالم و ثبت اطالعات حساب خود برای عودت وجوه  azmoon.orgسامانه ی 

   اقدام نمایند.خریداری شده 

 

 کارت ثبت نام دانشگاه آزاد باید به شرح زیر اقدام نمایند:داوطلبان برای عودت 

امانه  می: داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه ثبت نام و رمز ثبت نامی که در گذشته از سشناسه ثبت نام و رمز ثبت نا •

azmoon.org  .خریداری کرده اند به سامانه عودت کارت ثبت نام دانشگاه آزاد وارد شوند 

ساب،شماره شبا  اطالعات حساب داوطلبان: داوطلبان الزم است اطالعات حساب خود شامل نام و نام خانوادگی صاحب ح •

 یک شماره ی تلفن همراه در دسترس را برای برای تماس های ضروری ثبت کنند.  خود و  حساب بانکی

اهمیت دقت در ثبت شماره شبا: داوطلبان دقت داشته باشند که مالک واریز وجه به حساب تنها شماره شبای ثبت شده ار   •

 را داشته باشند. جانب آن ها می باشد پس نسبت به ثبت صحیح آن دقت الزم

عدم اطالع از شماره شبای حساب مورد نظر: داوطلبانی که شماره ی شبای خود را فراموش کرده اند می توانند با مراجعه   •

 به اخذ شماره ی شبای خود اقدام نمایند.به سامانه اینترنتی بانکی که در آن حساب دارند نسبت 

ری: درنهایت پس از ثبت اطالعات حساب برای عودت وجه، کد  حفظ اطالعات مربوط به شماره پرونده و کد رهگی  •

 این اطالعات را تا زمان واریز وجه نزد خود نگهدارید.  رهگیری و شماره ی پرونده ای نمایش داده می شوند

چ  عدم امکان اطالح اطالعات ثبت شده: توجه داشته باشید، داوطلبانی که در ثبت اطالعات خود اشتباه کرده اند، تحت هی  •

 شرایطی امکان اصالح اطالعات ثبت شده را ندارند. بنابرا این در ثبت اطالعات خود نهایت دقت را لحاظ بفرمایید. 

 

 طریقه ی بازیابی رمزثبت نامی: 

. در صورت مفقود  پس از خرید کارت اعتباری برای هر یک از داوطلبان دانشگاه آزاد اسالمی یک کلمه ی عبور ایجاد شده می شود

 رمز مورد نظر می توانید به ترایب زیر عمل کنید. شده 

 مراجعه نمایید. azmoon.orgبه سامانه ی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی  •

 در قسمت انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت گزینه ای با عنوان بازیابی کلمه عبور وجود دارد بر روی آن کلیک کنید  •

 اهی که برای خرید کارت اعتباری استفاده کرده اید را وارد نمایید.سپس کد ملی داوطلب و شماره تلفن همر •

 در آخر گزینه ی بازیابی را انتخاب نمایید. •

 

 



 هزینه ی انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد اسالمی: 

که پیش بینی می شود در سال آینده افزایش   هزار تومان بوده است 69هزینه ی انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سال گذشته به مبلغ 

 داشته باشد.این هزینه به صورت اینترنتی قابل پرداخت است. 

 

 انتخاب رشته اشتباه و پرداخت وجوه مربوطه: مشکالت 

را   ی مندرج در دفترچه ی انتخاب رشتهرشته  100متقاضیان با ورود به سامانه یانتخاب رشته ی دانشگاه آزاد می توانند تا سقف  

شرایط دیگز هم وجود دارد که داوطلب  انتخاب نمایند.در صورت خرید اشتباه می توانید طبق آنچه که توضیح داده شد عمل نمایید. اما  

پس از گذشته مدتی از تحصیل در دانشگاه منصرف می شود، که در این شرایط هزینه ای تحت عنوان هزینه ی انصراف از دانشجو  

الزم به ذکر است دانشجویانی که به دالیل آموزشی و یا انضباطی از  بلغ کارت ثبت نام عودت داده می شود.گرفته می شود و باقی م

دانشگاه اخراج می شوند مشمول پرداخت هزینه ی انصراف دانشگاه آزاد نمی شوند ولی شهریه پایه و متغیر نیم سال به وی  

 بازگردانده نمی شود. 

مهر و یا برای ورودی های نیم سال دوم   30که پیش ازشجویان دکترای حرفه ای گروه پزشکی( )به غیر از دان یهمچنین دانشجویان 

 بهمن درخواست انصراف خود را ثبت کنند مشمول هزینه ی انصراف نمی شوند.  20پیش از  

 

 مشکالت خرید کارت اعتباری اشتباه: 

 ی مانند:ت ه داوطلبان با سواالکبسیار پیش آمده است 

 ی خریداری کرده ام باید چه کار کنم؟من کارت اشتباه •

 آیا با کارت انتخاب رشته سراسری می توانم انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم انجام دهد؟  •

من کارت اعتباری خریده ام اما نمی خواهم در انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد شرکت کنم می توانم هزینه ی پرداختی را باز   •

 پس بگیرم؟

پاسخ تمام این سواالت در مقاله آورده شده است. عالوه بر این اگر مایل به استفاده از کارت اعتباری دانشگاه   که  روبه رو می شوند

 آزادی که خریداری کرده اید نیستید می تواند آن ا به شخص دیگری دهید تا برای انتخاب رشته ی خود از آن استفاده کند. 

 

 مطلب  خالصه 

برخی از مشکالتی که در پی    ه پرداخته شود. همچنین ب عودت کارت ثبت نام دانشگاه آزاد به چگونگی  طلب سعی شده است ن مدر ای 

خود می توانید با کارشناسان ما   واالت بررسی سبرای اطالعات بیشتر و  دانشگاه آزاد به وجود می آید اشاره شد. اشتباه کارت ثبت نام 

 در تماس باشید. 

 

 االت: وس

ل  جام مراح و ان  azmoon.orgه بله شما می توانید با مراجعه به سامان  ؟پس بگیرمآیا می توانم هزینه ی کرات اعتباری را  .1

 ی اقدام نمایید.ثبت نامس گیری وجه بازپ ه ده نسبت ب ره شاشا
  69غ در سال گذشته به میزان این مبلچه قدر است؟  1401می در سال  هزینه ی انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد اسال .2

 آینده افزایش یابد. هزارتومان بوده است که پیش بینی می شود در سال 
 فی است به سامانهکای نمایم؟ همانطور که اشاره شد ب ونه باید آن را بازیاثبت نامی خود را فراموش کرده ام چگرمز  .3

azmoon.org  م نمایید.فراموشی رمز عبور نسب به بازیابی آن اقدا ید و از قسمت مراجعه نمای 

ری  شخص دیگا به  ثبت نامی خود رکارت شما می توانید بدهم؟ بله  ی دیگر را به شخص  ثبت نامی خود آیا می توانم کارت  .4

 مربوطه از آن استفاده کند.  برای ثبت نام خود و پرداخت هزینه هایبدهید تا 



  ی  نه ی دیگر المی هم شرکت کنم؟ خیر هزی دانشگاه آزاد اسخاب رشته سراسری می توانم در انتخاب رشته آیا با کارت انت  .5

 ت شود. باید پرداخ برای صدور و دریافت کارت دانشگاه آزاد 
ر،  جود دارد؟ خی دت کارت ثبت نام دانشگاه آزاد امکان ویرایش اطالعات ویا عواطالعات برای دریافت و  تاز ثب  آیا پس .6

 نام از صحت اطالعات مطمئن شوید. در هنگام ثبت بنابراین بهتر است 
ی  رشته م  100 حداکثرمجاز به انتخاب  داوطلب نتخاب کنم؟ هر م اشته می توان برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد حداقل چند ر .7

 شدبا
پس از  جعه کرده و درگاه اینترنتی بانک خود مراحساب خود را پیدا کنم؟ کافی است به ی  توانم شماره ی شبا  چگونه می  .8

 فت کنید.دریا را  اره ی شبای خودشم، ثبت اطالعات حساب
صراف از دانشگاه می شوند؟  ،مشمول هزینه ی ان اخراج می شونداخالقی و یا آموزشی  ت الی که به دلیل مشکجویان دانشآیا  .9

 نمی شود. ردانده بازگ مشمول این هزینه نمی شوند اما هزینه ی پایه و متغیر نیم سال به آن ها نخیر این دانشجویا
گی، شماره تلفن همراه برای  و نام خانوادنام   شامل ی می شود؟شامل چه موارد  بانداوطلکارت ثبت نامی اطالعات حساب  .10

 باشد. ی حساب بانکی داوطلب می و شماره ی شبا تماس های ضروری 

 

 

 

 


