
 

 
 

جهت اعالم نتایج پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کارشناسی و کاردانی پیوسته و  azmoon.net سامانه جدید

تحصیلی( و همچنین در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان و دانشجویان ناپیوسته )صرفا بر اساس سوابق 

داوطلبانی که روند  .محترم و تسهیل در امور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف راه اندازی شده است

یت قبولی در رشته های بدون طی کرده اند برای اطالع از نتایج و وضع azmoon.org انتخاب رشته خود را در سایت

مراجعه نمایند. با توجه به نزدیکی تاریخ اعالم  azmoon.net کنکور دانشگاه آزاد میتوانند در موعد اعالم شده به سایت

نتایج نهایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد، در مقاله زیر به مراحل و چگونگی مشاهده نتایج انتخاب رشته بر اساس سوابق 

 .ن سایت پرداخته ایمتحصیلی در ای

در صورت وجود هرگونه سوال در این خصوص میتوانید از طریق شماره های مندرج، با مشاوران آکادمی ایران تحصیل 

 .تماس حاصل فرمایید

  

 

  

  

https://irantahsil.org/azmoon-net/
https://irantahsil.org/azmoon-net/


 

 
 

 azmoon.net سامانه اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

رشته های بدون  تمامی آن دسته از داوطلبانی که در azmoon.net مطابق با آخرین تغییرات ایجاد شده در وب سایت

ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند می توانند جهت مشاهده نتایج به شرحی که در ادامه ذکر خواهد شد  آزمون دانشگاه آزاد

 .کارنامه خود را دریافت نمایند

تا کنون اعالم نشده است  1401ورودی مهر شایان ذکر است که نتایج نهایی پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی برای 

همچنین داوطلبان مقاطع   اعالم خواهد شد. 1401اما طبق پیشبینی ها بر اساس سال های قبل، نتایج تا نیمه اول شهریور 

 .مشاهده نمایند azmoon.org در زمان از پیش اعالم شده در سایت  میتوانند وضعیت قبولی خود را  دیگر

  

 بدون کنکور دانشگاه آزادمشاهده نتایج 

همانطور که گفته شد متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد در رشته های بدون آزمون پس از انجام مراحل انتخاب رشته، 

مراجعه نمایند، مراحل اطالع از وضعیت قبولی در این سامانه به  azmoon.net به منظور مشاهده نتایج خود باید به سایت

 :شرح زیر است

 جستجوی نشانی azmoon.net  در نوار جستجوی مرورگر خود و ورورد به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد

  اسالمی

 ورود به صفحه اسلی و انتخاب لینک اعالم نتایج مقطع مورد نظر 

 /کد رهگیری اتباع خارجی  درج اطالعات فردی: شماره شناسنامه، تاریخ تولد و کد ملی 

 مشاهده نتایج 

  

  

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نوررای اطالع از جزئیات و لیست ب

  

  

 azmoon.net راهنمای تصویری ورود به سایت

 .در نوار جستجو و ورود به صفحه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی azmoon.net جستجوی آدرس (1  

https://irantahsil.org/%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/
https://irantahsil.org/%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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/


 

 
 

  

 

  

 (کاردانی پیوسته و یا ناپیوستهانتخاب لینک مورد نظر بر اساس مقطع تحصیلی )کارشناسی،  (2 

  

  



 

 
 

 

  

 وارد کردن شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد و در ادامه درج کد امنیتی و کلیک بر روی گزینه جستجو (3 

  

  



 

 
 

 

  

  

 اقدامات الزم پس از دریافت نتایج دانشگاه آزاد

یک از رشته های انتخابی خود شده اند،  آن دسته از داوطلبانی که پس از دریافت نتایج موفق به پذیرش در هر .1

 .الزم است در زمان مقرر و تعیین شده به سامانه آموزشیار مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام الکتروینک نمایند

زمان در نظر گرفته شده برای ثبت نام در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد متفاوت می باشد به همین دلیل در  .2

تعیین شده جهت ثبت نام غیر حضوری اقدام ننمایید، به منزله انصراف شما از پذیرش خواهد صورتی که در زمان 

 .بود

با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه های موجود در دانشگاه ، در صورتی که مایل به دریافت خوابگاه می باشید،  .3

 .یدتوصیه می شود به موقع جهت تکمیل تقاضامانه در امور رفاهی اقدام نمای

هزینه و شهریه دانشگاه آزاد در هر یک از رشته ها متفاوت می باشد. چنانچه این هزینه برای شما قابل پرداخت  .4

 .نمی باشد می توانید در صورت دارا بودن شرایط، از وام های دانشجویی بهره مند شوید



 

 
 

ثبت  اقدام بهاعتراض به نتایج قبولی دانشگاه آزاد   ثبتدر صورت وجود اعتراض شما میتوانید از طریق  .5

 .درخواست خود کنید، تا در موعد مقرر مورد بررسی قرار گیرد

  

  زمان اعالم نتایج پذیرش دانشگاه آزاد 

دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی مهر و 

دانشجو می پذیرد؛ همان طور که در اطالعیه های قبلی ذکر شده است، بیش از ورود به دانشگاه آزاد،   بهمن از متقاضیان

% از رشته ها به صورت بدون کنکور ارائه خواهند شد، در نتیجه متقاضیان میتوانند شانس خود را برای تحصیل در 80

نتایج نهایی دانشگاه آزاد  رشته مورد نظر خود با سوابق تحصیلی امتحان کنند. قایل ذکر است که هنوز زمان دقیق اعالم

 1401اعالم نشده است اما بر اساس روند اعالم نتایج در سال های گذشته، پیشبینی میشود که نتایج در نیمه اول شهریور ماه 

 .در اختیار داوطلبان قرار بگیرد

و اعالم نتایج از طریق سیستم  azmoon.org و انتخاب رشته دانشگاه آزاد طریق سامانه  ضمنا یادآوری می کنیم ثبت نام

 .انجام خواهد گرفت azmoon.net اعالم نتایج پذیرش آزاد به نشانی

  

  

  

 .کلیک کنید  لینک  آزاد بر روی ثبت نام دانشگاه مجازی بدون کنکورجهت اطالع از شرایط و ضوابط و نحوه 

  

  

  

  پشتیبانی تلفنی سیستم اعالم نتایج پذیرش دانشگاه آزاد

محترم در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سامانه و مشاهده اطالعات و یا ورود اطالعات داوطلبی  متقاضیان

ساعته از طریق تلفن  24خود می توانید از سیستم پشتیبانی تلفنی سامانه استفاده کنید به این منظور می توانید به صورت 

 .تماس بگیرید 9099075307ثابت بدون گرفتن کد با شماره 

 .در صورتی که کلمه مردودی در کارنامه شما مالحظه می شود بدین معناست که شما پذیرفته نشده اید *

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%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://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/%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-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%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-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

چنانچه در نوبت اول و ورودی مهر ماه موفق به پذیرش نشده اید، می توانید در رشته های بدون آزمون نوبت دوم  : توجه

 .نمایید)ترم بهمن( دانشگاه آزاد اقدام به انتخاب رشته و ثبت نام 

  

  

 اخبار پیرامون

  

 تمدید مهلت نام نویسی در دوره کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد

که  ۱۴۰۱آزاد، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال  دانشگاه به گزارش خبرگزاری خبرآنالین و به نقل از

توانند کی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی( میرشته های پزش هستند به جز اسالمی آزاد متقاضی تحصیل در دانشگاه

شهریور با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی به  ۶روز یکشنبه  ۲۴تا ساعت 

های  نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته azmoon.org نشانی

درصد رشته/محل های دانشگاه آزاد  ۹۵با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسالمی نمی یابند ، توجه داشته باشند که بیش از 

 اسالمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه

www.azmoon.org نندتوانند نسبت به ثبت نام خود اقدام ک می. 

  

  

 .کلیک کنید1401 کنکور دانشگاه سراسری نتایج ثبت نام بدون برای اطالع از زمان اعالم 

  

  

 خالصه مطلب

 در مقاله فوق تالش نمودیم تا اطالعات و جزئیات مفیدی در خصوص سامانه اعالم نتایج دانشگاه آزاد به نشانی

azmoon.net نام  در اختیار داوطلبان ادامه تحصیل در این دانشگاه قرار بدهیم. متقاضیانی که روند انتخاب رشته و ثبت

انجام نموده اند برای مشاهده نتایج نهایی باید طبق مراحل توضیح داده شده در مطلب  azmoon.org اولیه خود را در سایت

 .مراجعه و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند azmoon.net باال به سایت

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/


 

 
 

ن تحصیل تماس حاصل فرمایید. جهت برقراری ارتباط و مطرح کردن سواالت خود میتوانید با مشاوران مجرب آکادمی ایرا

 .همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به سواالت شما عزیزان هستند

  

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه 
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