
به شما کمک میکند که بدون مشکل فرایند پرداخت هزینه های ثبت نام و پرداخت  راهنمای خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه را انجام دهید. کارت ثبت نام دانشگاه آزاد مجوزی می باشد برای پرداخت هزینه های ثبت نام و شهریه 

یابی کارت ثبت نام دانشگاه آزاد دانشگاه که ما در این مقاله به نحوه دریافت کارت و ویزگی های کارت و همینطور باز

 .پرداخته ایم
در واقع متقاضیان با داشتن مدارک هویتی می توانید نسبت به دریافت آن اقدام کنند سپس بعد از خرید کارت و ثبت شدن در 

باشد که  سیستم می توانید با پرداخت هزینه ها در دانشگاه مربوطه ثبت نام کنید. این کارت دارای شماره های پیگیری می

 .شما با پرداخت هزینه و بعد از تکمیل کردن فرایند خرید بتوانید از طریق آن شماره پیگیری کنید

  

خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد نحوه  
توانند که در دانشگاه ثبت دانشجویان ابتدا برای ثبت نام در دانشگاه ها باید نسبت به خرید کارت ثبت نام اقدام کنند سپس می

ام و شهریه را پرداخت کنند. در واقع کارت ثبت نام دانشگاه آزاد مجوزی است برای متقاضیانی که قصد ثبت نام دارند و ن

 .بعد از دریافت آن شما به راحتی می توانید در دانشگاه مورد نظر ثبت نام کنید

  

 زمان خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد
گاه آزاد هر ساله از سوی پایگاه خبری این دانشگاه اعالم می شود و دانشجویان با زمان دقیق پرداخت هزینه ثبت نام دانش

 .استفاده از یک لینک مشخص در زمان ثبت نام رای هر مقطع می توانند اقدام به پرداخت هزینه های ثبت نامی نمایند

ای رشته های با کنکور و بدون کنکور در با توجه و استناد به این نکته مهلت پرداخت هزینه های ثبت نامی دانشگاه آزاد بر

 .فرصت زمانی در نظر گرفته برای انجام خود ثبت نام خواهد بود

  

 مراحل خرید کارت اعتباری دانشگاه آزاد
به آدرس  خرید کارت اعتباری دانشگاه آزاد تماما به صورت اینترنتی و از طریق وبسایت سازمان سنجش  sanjesh.org 

باید طی کنند خواهیم  خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاددامه به بررسی مراحلی که افراد برای صورت می گیرد، در ا

 :پرداخت

 .مراجعه نماید sanjesh.org متقاضی در گام اول باید به سامانه 
 .در مرحله بعدی فرد باید بر روی گزینه مربوطه برای ثبت نام در مقطع مورد نظر کلیک شود 

رت اعتباریانتخاب گزینه خرید کا   
 .در مرحله بعد مقطع تحصیلی مورد نظر فرد باید انتخاب شود 

 وارد کردن اطالعات خواسته شده در صفحه جدید 
 وارد شدن به درگاه پرداخت و وارد کردن مشخصات حساب بانکی 

ل ثبت نام در مرحله آخر بعد از طی کدن تمامی موارد و پرداخت هزینه فرد می تواند اقدام به دریافت شماره سریا 

 .نماید

  



 راهنمای خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد
برای خرید   azmoon.orgدر صورت اینترنتی بودن سیستم پرداخت متقاضیان باید وارد شدن به سامانه الکترونیکی  

 .کارت ثبت نام اقدام کنند

اعتبازی ثبت نام دانشگاه آزاد باید به صفحه اصلی سازمان سنجش وارد شد در گام اول خرید کارت . 
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 [caption/]خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد

  

نامورود به سامانه پذیرش و انتخاب کردن خرید کارت و پرداخت هزینه تهیه سریال ثبت   

  

https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/azmoon-org/
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 [caption/]راهنمای خرید کارت ثبت نام

  

 .انتخاب نوع کارت بر اساس مقطع و نظام آموزشی خود سپس روی گزینه ی ادامه کلیک کنید

  



[caption id="attachment_97156" align="aligncenter" width="601"]

 
 [caption/]راهنمای خرید کارت ثبت نام دانشگاه ازاد

  

 .با توجه به اطالعات فردی خود جاهای خالی خواسته شده را پر کرده و موارد درج شده را تایید کنید

  



[caption id="attachment_97132" align="aligncenter" width="599"]

 
 [caption/]راهنمای خرید کارت ثبت نام

  

درگاه پرداخت الکترونیکی و طی فرایند آن پرداخت کنیدورود به  . 

  

 هزینه خرید کارت اعتباری دانشگاه آزاد 
معموال هر ساله هزینه کارت ثبت نام دانشگاه آزاد کمی تفاوت پیدا میکند و ما از اخرین قیمت اعالم شده، شما را مطلع 

در دو مقطع کاردانی و کارشناسی که هر کدوم دارای به دسته های پیوسته و ناپیوسته  میکنیم  کارت ثبت نام دانشگاه آزاد

شوندتقسیم می . 

هزار تومان  ۷۲به میزان  ۱۴۰۰پیوسته دانشگاه آزاد بهمن سال هزینه ی ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته و نا

باشدمی   

تومان می باشد هزار ۶۹به میزان ۱۴۰۰بهمن سال  هزینه ی ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته و نا پیوسته دانشگاه آزاد   

  

  بازیابی کارت ثبت نام دانشگاه آزاد 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%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/


  

[caption id="attachment_97153" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای بازیابی کارت ثبت نام

  

تواند با بازیابی بعد از خریدن کارت اعتباری دانشگاه آزاد به هر دلیل دانشجو اطالعات کارت خود را فراموش کرد می 

 .کارت ثبت نام اطالعات خود را بازگردانی کنند
اید را نیاز دارید. و در شما برای بازیابی کردن کارت ثبت نام خود به کد ملی و شماره تلفنی که موقع خرید کارت ثبت کرده

توانید سواالت شما هستند و شما می آخر اگر موفق نشدید کارت ثبت نام خود را بازیابی کنید مشاورین ما آماده به پاسخ دادن

 .با تماس گرفتن با ما سوال های خود را در میون بگذارید

  

  

 خالصه مطلب 
در واقع مجوزی است که شما به وسیله ی آن می توانید نسبت به پرداخت هزینه ی ثبت  خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد

مای خرید کارت دانشگاه آزاد که در باالی مقاله درج شده می توانید به کمک نام، شهریه دانشگاه اقدام کنید. با توجه به راهن

 .آن برای خرید کارت ثبت نام اقدام نمایید. مشاورین ما آماده به پاسخگویی به سواالت شما هستند

  



  

  

 


	نحوه خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد
	زمان خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد
	مراحل خرید کارت اعتباری دانشگاه آزاد
	راهنمای خرید کارت ثبت نام دانشگاه آزاد
	هزینه خرید کارت اعتباری دانشگاه آزاد
	بازیابی کارت ثبت نام دانشگاه آزاد


