
مشخص شده است. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی زمان ثبت نام  بدون کنکور زمان ثبت نام دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد بدون کنکور در دو نوبت مهر و بهمن بپردازیم. در صورتی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد به 

طالعات الزم و کافی را بدست صورت بدون آزمون را دارید و از از زمان ثبت نام و دیگر اطالعات مفید این موضوع ا
نیاورده اید، در ادامه همراه ما باشید تا اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهیم. در این خصوص باید به شما بگوییم 
که پذیرش به صورت بدون کنکور دانشگاه آزاد از جمله روش های پذیرش بسیار پرطرفدار است و افراد متقاضی می 

 .ی کاردانی و کارشناسی برای این روش پذیرش درخواست خود را ثبت نمایندتوانند در دوره ها

  

 : اطالعیه

همزمان با ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه های سراسری و پس از  1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر 
 .انتشار نتایج کنکور سال جاری در بازه زمانی مرداد ماه آغاز خواهد شد

  

  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زمان 
افرادی که قصد ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد را دارند، الزم است بدانند که ثبت نام در این دوره ها 
برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی امکان پذیر بوده و همچنین به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است.شرکت 

این مقاطع الزامی نخواهد بود؛ به عالوه  1401ور سراسری برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور آزاد در کنک
زمان نام نویسی نیز برای دوره های مهر ماه و بهمن ماه متفاوت می باشد. در حال حاضر هنوز زمان دقیقی اعالم نشده 

د. به عالوه برای اطالعات بیشتر نیز می توانید به است اما به محض اطالع رسانی این مقاله به روز رسانی می شو
 .مراجعه نمایید AZMOON.ORG سامانه

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98-97/


 
 [caption/]ثبت نام دانشگاه آزاد به صورت بدون آزمون

  

  

 زمان ثبت نام نیمسال اول )مهر ماه( 

خواهند اقدام کنند، نیاز است افرادی که قصد ثبت نام در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور دارند و در مهر ماه می 
در تاریخ های اعالم شده برای ثبت نام اقدام نمایند. البته توجه داشته باشید که برای سال جاری هنوز تاریخ خاصی اعالم 
نشده است و طبق اطالعیه زده شده در سامانه مربوطه طی روزهای آتی اطالع رسانی خواهد شد؛ اما ما در ادامه قصد 

 .مان بندی ثبت نام برای سال های گذشته را در اختیار شما قرار دهیمداریم جدول ز

  

 :اطالعیه

 .هنوز مشخص نشده است ۱۴۰۱مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

  

  

 1400ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 
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 تمدید مهلت زمان ثبت نام مقطع

 مرداد ماه 8تا  تیر ماه 22الی  9 کارشناسی ناپیوسته

 و

 مرداد 30تا 
 مرداد ماه 8تیر الی  26 کاردانی پیوسته

 مرداد ماه 30الی  14 کارشناسی پیوسته

 شهریور ماه 5تا 

 و

 شهریور ماه 15تا 

  

 زمان ثبت نام نیمسال دوم )بهمن ماه(

این دانشگاه در آذر ماه انجام خواهد معموال ثبت نام بدون کنکور مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن ماه 
شد. برای اطالع از این موضوع نیاز است داوطلبان به سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مراجعه نموده و وضعیت 

مطالعه کنند. در صورتی که  خود را از نظر دارا بودن شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
 بودند می توانند واجد شرایط

  

  



 
 [caption/]ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون

  

  

 1401آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

طبق مواردی که در قسمت های فوق بررسی کردیم برای اطالع از آخرین مهلت برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه 
ط این مرکز مراجعه نمایید و هنوز برای سال جاری آخرین مهلت ثبت نام آزاد نیاز است که به سامانه معرفی شده توس

مشخص نشده است. برای اطالع از آخرین مهلت ثبت نام می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا اطالعات الزم 
امکان برای شما وجود  را در اختیار شما قرار دهند. پس اگر خارج از مهلت ثبت نام قصد اقدام کردن داشته باشید، این

 .نخواهد داشت و تمامی افراد ملزم هستند در تاریخ هایی که اعالم شود مدارک خود را ارائه نمایند

  

  

 : اطالعیه

 .هنوز مشخص نشده است ۱۴۰۱  مهلت ثبت نام

  

  

 شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
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آزاد نیازی به شرکت در کنکور نخواهید داشت؛ اما یک سری اگرچه برای ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه 
شرایط تعیین شده است که الزم است داوطلبان واجد این شرایط باشند تا اجازه ثبت نام به آن ها داده شود. در ادامه ما 

هیم کرد. به این شرایط را برای دوره های کاردانی و کارشناسی و به تفکیک دوره های پیوسته و ناپیوسته بررسی خوا
 .عالوه شرایط عمومی نیز بررسی خواهد شد

  

 شرایط عمومی

 اعتقاد به دین اسالم یا سایر ادیان رسمی •
 عدم دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران •
 عدم اعتیاد به مواد مخدر •
 برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی •
 نداشتن فساد اخالقی •
 ادامه تحصیل از لحاظ قوانین و مقررات کشورعدم ممنوعیت از شروع و  •
 نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان •

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام دوره کاردانی پیوسته

)شاخه های نظری، فنی و  6 – 3 – 3ابتدایی ترین مورد ارائه گواهی نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نظام جدید 
، دیپلم فنی و حرفه ای 1401لی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور حرفه ای و کاردانش( یا فارغ التحصی

 .دوره چهارساله )نظام قدیم( می باشد

به عالوه داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم یکی از رشته های فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم 
 .امکان انتخاب رشته وجود خواهد داشت هستند در یکی از رشته های مرتبط با دیپلم شان

 .برای ثبت نام در رشته تربیت بدنی نیازی به احراز شرط تناسب مدرک دیپلم با رشته های دوره کاردانی نخواهد بود

  

 ثبت نام دوره کاردانی ناپیوسته

یش دانشگاهی )نظام سالی یا گواهی نامه دوره پ 6 – 3 – 3ارائه گواهی نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نظام جدید 
( برای ثبت نام در این کاردانی به صورت 1401شهریور ماه  31واحدی یا ترمی / واحدی با اخذ حداکثر تا تاریخ  /

 ناپیوسته ضروری اعالم شده استو

ک پیش متقاضیانی که دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام قدیم هنرستان هستند، در صورتی که فاقد مدر
 .دانشگاهی یا کاردانی باشند، نمی توانند ثبت نام کنند

داوطلبانی که دارای مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته هستند، چنانچه از لحاظ وضعیت نظام وظیفه مشکلی نداشته 
 .باشند، می توانند دوباره ثبت نام خود را انجام دهند

کی از گروه های پزشکی هستند، در صورت پایان طرح تعهد خدمت داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره های کاردانی ی
 .خود می توانند ثبت نام انجام دهند

کارگردانی، می بایست از نظر دارا بودن  –بازیگری و هنرهای نمایشی  –متقاضیان رشته های هنرهای نمایشی 
 .شندوضعیت سالمت جسمانی، نداشتن بیماری های قلبی و تنفسی باید واجد شرایط با



  

 شرایط اختصاصی ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته

 .( ضروری است6 – 3 – 3ارائه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم متوسطه یا مدرک دیپلم نظام جدید )

آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان هستند، مجاز به 
 .نام در این دوره تحصیلی نخواهند بود ثبت

متقاضیانی که دارای مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته هستند، در صورت نداشتن مشکلی از نظر وضعیت نظام وظیفه، 
 .می توانند برای ثبت نام این مقطع تحصیلی شروع به اقدام کنند

صورتی اجازه ثبت نام دارند که که تعهد خدمت خود را فارغ التحصیالن مقطع کاردانی رشته های گروه پزشکی، در 
به پایان رسانده باشند. الزم به ذکر است که این دسته از داوطلبان بایستی در زمان ثبت نام حضوری، گواهی پایان طرح 

 .تعهد خدمت خود را به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند

ال تحصیل بوده اند ولی از رشته تحصیلی خود منصرف یا اخراج مشموالنی که در گذشته در یکی از دانشگاه ها در ح
 .شده اند، نمی توانند ثبت نام کنند مگر اینکه کارت پایان خدمت یا معافیت ارائه دهند

 .افرادی که عالقه مند به انتخاب رشته مهندسی دریا _ دریانوردی هستند، باید سالمت جسمانی کامل داشته باشند

ی مدرک حوزوی هستند، مدرک آن ها معادل دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه تلقی شده و به شرط عدم داوطلبانی که دارا
 .تحصیل همزمان در حوزه و داشتن کارت معافیت یا نظام وظیفه می توانند ثبت نام کنند

  

 ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته

امع علمی کاربردی مورد تائید وزارت علوم، اجباری ارائه مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی دانشگاه ج
 .است

داشتن گواهی نامه کاردانی رشته های مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و همچنین مراکز ضمن 
 .خدمت آموزش و پرورش الزامی است

ل بوده اند ولی بنا به دالیلی ادامه آن دسته از داوطلبانی که در گذشته در مقطع کارشناسی پیوسته مشغول به تحصی
تحصیل نداده اند و دارای مدرک کاردانی می باشند، در صورت ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت می توانند ثبت نام 

 .کنند

دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی مقطع کاردانی در صورتی که طرح تعهد خدمت خود را به پایان رسانده باشند، 
بت نام دارند. الزم به ذکر است این دسته از داوطلبان باید مدرک پایان طرح تعهد خدمت خود را در زمان ثبت اجازه ث

 .نام حضوری به دانشگاه ارائه نمایند

 12متقاضیان باید توجه کنند که در صورت پذیرفته شدن، باید جهت فارغ التحصیلی باید حداقل معدل تعیین شده را که 
 .باشندمی باشد، داشته 

  

  

 فرایند انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد



انتخاب  با توجه به حساسیت انتخاب رشته برای داوطلبان، توصیه ما داشتن مشاور خوب در این زمینه است. فرایند 
آینده و زندگی شما را مشخص می کند و با توجه به این حساسیت، شما ملزم به انتخاب رشته  رشته کنکور دانشگاه آزاد

  .درست هستید

ها، داوطلبان الزم است به چند مورد در این زمینه دام برای وارد نمودن کد رشته محلابتدا قبل از انتخاب رشته و اق
  .توجه نمایند. اولین مورد این که، دفترچه راهنمای انتخاب رشته را به خوبی و به صورت کامل مطالعه نمایید

م رایگان بودن تحصیل در دانشگاه اطالع از میزان شهریه با توجه به اخذ شهریه در انتخاب واحد و همچنین به دلیل عد
  .آزاد امری ضروری است

همچنین در هنگام انتخاب رشته حتماً بر اساس عالیق و استعدادهای خود رشته های مورد نظر را ثبت نمایید. ضمناً 
شرط معدل دانشگاه داوطلبان توجه داشته باشند که به دلیل حساس و تخصصی بودن فرآیند انتخاب رشته و با توجه به 

حتماً باید از مشاوره خوب در این زمینه استفاده  اه آزادرشته های بدون کنکور دانشگ در ورود به  آزاد بدون کنکور
 .کنند

این گونه مسلماً می توانند انتخاب رشته درست و منطقی داشته باشند. مشاورین ایران تحصیل آماده ارائه خدمات به 
 .داوطلبان محترم در رشته های مختلف هستند

 

 
 [caption/]مراحل ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

  

  

 1401دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد 
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اگر قصد ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد را دارید، نیاز است که حتماً دفترچه های مربوط به این دوره 
ه تحصیل کدام رشته ها ها را نیز مطالعه کرده باشید. زیرا لیست رشته ها و اینکه در هر واحد امکان انتخاب و ادام

وجود دارد، در دفترچه اطالع رسانی خواهد شد. پس مطالعه دفترچه بسیار مهم است و باید در دستور کار شما قرار 
 .بگیرد

از آنجایی که هنوز دفترچه ای برای سال جاری منتشر نشده است به منظور آشنایی با نکات و ضوابط پذیرش بدون 
 .های نام نویسی سال گذشته، در مقاله قرار داده شده است کنکور این دانشگاه، دفترچه

  

  

  جدول دفترچه

 1401دفترچه های سال  1400سال   دفترچه های

کاردانی دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره 
  )مهر ماه( 1400پیوسته دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کاردانی 
 )مهر ماه( 1400ناپیوسته دانشگاه آزاد 

  

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کارشناسی 
 )مهر ماه( 1400پیوسته دانشگاه آزاد 

  

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کارشناسی 
 )مهر ماه( 1400ناپیوسته دانشگاه آزاد 

 (.جهت دریافت فایل، روی لینک کلیک کنید)

اهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره دانلود دفترچه ر
 1401کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره 
 1401کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره 
 1401 کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

دون کنکور دوره دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام ب
 1401کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

 (لینک فوق به محض انتشار فعال می گردد)

  

  

  اخبار مرتبط

 1401خرداد  31

 .امروز، پایان مهلت ارسال مدارک دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد اعالم شده است

 1400بهمن  23

 .بوده استخرداد  23نام بدون کنکور ارشد در آخرین مهلت ثبت

 1400دی  27
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 .نتایج تکمیل ظرفیت بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته اعالم شد

 1400دی  25

 .نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شدثبت

 1400دی  24

 .دی بوده است 24شدگان بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد از نام پذیرفتهآغاز ثبت

  

  

 .مطلب کلیک کنیدPDF برای دانلود 

  

  

 خالصه مطلب

از آنجایی که دانشگاه  ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی موضوع ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد بپردازیم.
آزاد این روزها مخاطبان بسیاری دارد و به عالوه روش پذیرش بدون آزمون نیز در این مرکز طرفداران خاص خود 
را دارد، سعی کردیم تمامی نکات مهم را در اختیار شما قرار دهیم. از آنجایی که هنوز زمان ثبت نام دقیق اعالم نشده 

سال گذشته را بررسی کردیم. توجه داشته باشید که برای اطالع از زمان دقیق می توانید  است ما تاریخ های مربوط به
را مرتب بررسی کنید تا  AZMOON.ORG با کارشناسان ما در تماس باشید در غیر این صورت نیاز است وبسایت

 .اطالعات الزم در اختیار شما قرار داده شود
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