
 ل ی تحص رانی + همه مقاطع | ا 1402- 1401انتخاب واحد دانشگاه آزاد  یبند برنامه زمان

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد و جزئیات حذف و اضافه نیم سال اول این دانشگاه، هرساله در همین ایام اعالم می شود.  

شهریور ماه طبق سال ورود به دانشگاه و همچنین با توجه به    25تا  13در این خصوص اعالم شده است دانشجویان باید از تاریخ 

دانشجویان دانشگاه آزاد برای ادامه  طبقه بندی استان ها به سامانه ی آموزشیار مراجعه نموده و انتخاب واحد خود را تکمیل نمایند.

می کنند و سپس اجازه ی دسترسی به سایت  تحصیل در رشته های این دانشگاه مباغ متغیر و ثابتی را به عنوان شهریه پرداخت 

 انتخاب واحد برای آن ها فراهم می شود. 

 در این مقاله به بررسی جزئیات زمان بندی انتخاب واحد و زمان بندی حذف و اضافه نیم سال اول دانشگاه آزاد می پردازیم.  

 

 زمان انتخاب واحد دانشگاه ازاد  

موقع به دانشجویان این امکان را می دهد که پیش از تکمیل ظرفیت کالس ها نسبت به   انتخاب واحد در بازه ی زمانی درست و به

از جزئیات چارت تحصیلی و برنامه زمان بندی انتخاب واحد   ثبت نام در دروس ترم تحصیلی جاری اقدام نمایند. عالوه بر این اطالع

 یش رو در ترم تحصیلی جاری داشته باشند. که آمادگی بیشتری برای دروس پ این امکان را به دانشجویان می دهد 

الزم به ذکر است در هر نیم سال تنها امکان انتخاب واحد برای نیم سال پیش رو وجود دارد همچنین انتخاب واحد زمان ندی  

شود و  زمان دقیق آن توسط سایت هر دانشگاه اعالم می  مشخصی ندارد اما به طور معمول دو تا سه هفته پیش از شروع ترم است. 

 توسط امور آموزشی دانشجویان قابل تمدید خواهد بود. 

شهریور   25شهریور لغایت   13در تاریخ  1400بر اساس برنامه زمان بندی شده ، انتخاب واحد دانشجویان در نیم سال اول سال  

وجود ندارد. در صورت اطالع از  در حالی که هنوز اطالعاتی از زمان انتخاب واحد نیم سال تحصیلی دوم در این دانشگاه  انجام شد.

 جزئیات بیشتر، این مقاله به روز رسانی می شود. 

 

 1401- 1400رنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیم سال اول  ب چارت 

انتخاب واحد  داوطلبان دقت داشته باشند که بازه ی اعالم شده، تقویم کلی انتخاب واحد دانشگاه آزاد است و جزئیات دقیق و ساعت 

 انتخاب واحد این دانشگاه سالیانه سه بار انجام می شود.  گروه های مختلف از طریق سامانه آموزشیار اعالم می شود.

 

 چارت 

 تقویم تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی

 زمان اتخاب واحد های ترم تابستان دانشگاه آزاد 

انشجویانی که قصد فارغ التحصیلی زود تر از زمان مقرر را دارند و  نیم سال تحصیلی تابستان به صورت اختیاری ارائه می شود. د

متحانات پایان ترم دانشگاه آزاد دارند می توانند عالوه بر نیم سال اصلی مهر و بهمن،  یا اینکه واحد های افتاده یا حذف شده در زمان ا

  می تقو یا  ه ی دانشگاه آزاد با انتشار اطالع یمرکز آموزش تعدادی از واحد های درسی خود را در نیم سال تابستان اخذ و پاس نمایند.

مشخص   ی ها خی توانند طبق تار ی را اعالم کرده و لذا داوطلبان م ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰انتخاب واحد تابستان دانشگاه آزاد  یکل یبند زمان

 انتخاب واحد خود اقدام کنند.  ی ، براamozeshyarسامانه  یلی تکم ه ی و اطالع می تقو نی شدن در ا

 ثبت نام و انتخاب واحد  نیم سال 

  1400تابستان ورودی های قبل  

 تیرماه 23تیر لغایت   19 به بعد 1400تابستان ورودی های  

 

 



 دانشگاه آزاد  ه ی زمان پرداخت شهر

دانشگاه   نی در ا لی . تحصردی پذ یدانشجو م یلی نظر وزارت علوم و سازمان سنجش کشور در تمام مقاطع تحص ری آزاد ز دانشگاه

  نی ا ه ی دانشگاه را داشته باشد. شهر نی در ا لی ادامه تحص یبرا ی خوب  ی توان مال دی با یباشد و متقاض ی م هی مستلزم پرداخت شهر

  انی شود و تا پا یم نیی ورود تع  مسالی ثابت هر دانشجو بر اساس ن  هی است. شهر ف ی تعر قابلو ثابت   ری دانشگاه به دو صورت متغ

شود. هر دانشجو درحال   یم ن یی کند تع یکه فرد در هر ترم انتخاب م ی بر اساس تعداد واحد ری متغ  ه ی ثابت است. اما شهر ی و  لی تحص

تواند در   یها را م نهی هز یرا پرداخت کند. مابق مه ی و ب  ی آموزش ت خدما  نهی هز دی دانشگاه آزاد پس از ثبت نام در ترم اول با لی تحص

ثابت در اول هر   ی  هی هر فرد حداقل و حداکثر پرداخت مشخص شده.زمان پرداخت شهر ییمرحله پرداخت کند در پنل دانشجو نی چند

 .شود  یم نیی ترم و با توجه به نظر دانشجو تع ی در ط ری متغ ی  ه ی باشد و زمان پرداخت شهر ی م یلی م تحصتر

 

 

 

 

 اخبار انتخاب واحد دانشگاه آزاد نی آخر

 لغو شد  ی مشروط انی دانشجو ی انتخاب واحد برا تی محدود انی مساعدت با دانشجو یبرا

انتخاب واحد در   تی محدود ، یمشروط انی وزارت علوم به دانشگاه ها درباره مساعدت با دانشجو  ینامه معاونت آموزش براساس

وزارت    یمعاون آموزش قی صد  ی خاک ی در دانشگاه ها لغو شد.به گزارش خبرنگار مهر، عل ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ یلی اول سال تحص مسالی ن 

اند.  مشروط شده  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ یلی اول سال تحص مسالی ه در ن شد ک یان ی با دانشجو مساعدت ها خواستار به دانشگاه  یاعلوم، در نامه 

مشکالت   ی کرونا و با توجه به برخ ی به منظور کاهش عوارض روان  انی مساعدت با دانشجو یدر راستا زی ها ن اساس دانشگاه نی بر هم

منجر   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ یلی اول سال تحص مسالی در ن  انشجود ی کردند که مشروط جادی ا ی طی شرا ،یکی الکترون  وه ی از آموزش به ش یناش

نسبت به   ی عاد انی همانند دانشجو توانندی م انی دانشجو نی ا نی نشود.بنابرا یلی دوم تحص مسالی در اخذ حداقل واحد در ن  تی به محدود

 .رد نظر استمسال ذکر شده موی استثنا فقط در ن  نی اقدام کنند. البته ا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ی لی دوم سال تحص مسالی انتخاب حداکثر واحد در ن 

 

 خالصه مطالب 

شود.    یاعالم م امی ا نی دانشگاه، هرساله در هم نی سال اول ا می حذف و اضافه ن   اتی انتخاب واحد دانشگاه آزاد و جزئ  یبرنامه زمان بند

توجه به   با نی ماه طبق سال ورود به دانشگاه و همچن  وری شهر  25تا  13 خی از تار دی با انی خصوص اعالم شده است دانشجو نی در ا

چارت زمان   ی مقاله به بررس نی . در اندی نما لی مراجعه نموده و انتخاب واحد خود را تکم اری آموزش ی سامانه  ه استان ها ب  ی طبقه بند

پرداخه شد. در صورت وجود   لی قب   نی از ا یو زمان حذف و اضافه و موارد  ه ی انتخاب واحد دانشگاه آزاد، زمان پرداخت شهر یبند

 . دی ری تماس بگ ل ی تحص رانی با کارشناسان ا نهی زم نی هرگونه ابهام در ا


