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دانشجو می پذیرند. داوطلبان باید در زمان تعیین  1401دانشگاه آزاد بصورت بدون آزمون در دو نوبت نیمسال اول و دوم 

دانشگاه آزاد هر سال عالوه بر کنکور سراسری،  .شده برای ثبت نام، فرایند نام نویسی و انتخاب رشته خود را تکمیل نمایند

به صورت بدون کنکور نیز در گروه های آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، زبان و هنر دانشجو می پذیرد. داوطلبان 

در مقاطع مختلف کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی  1401زیادی متقاضی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

و بررسی آخرین تمدید مهلت ثبت نام  ۱۴۰۱وسته و ناپیوسته هستند. در ادامه به مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پی

 .از طریق سایت دانشگاه آزاد می پردازیم

  

 زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
بدون  ثبت نام دقیق اه آزاد، زمانبعد از انتشار اطالعیه ای از سوی روابط عمومی سازمان سنجش و پذیرش دانشگ

اعالم خواهد شد. بنابراین در این بازه زمانی داوطلبان واجد شرایطی که خواستار پذیرش بدون  ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد کنکور

آزمون دانشگاه آزاد هستند، می توانند با داشتن مدارک ثبت نامی بدون کنکور دانشگاه آزاد، برای ثبت نام خود در زمان 

 .ن شده اقدام کنندتعیی

با توجه به اهمیت اطالع رسانی به موقع به داوطلبان و همچنین لزوم انجام مراحل ثبت نام در مهلت تعیین شده، در ادامه به 

 .بهمن اشاره خواهیم کرد و مهر برای ورودی ۱۴۰۱ جزئیات زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال

  

 1401اه آزاد مهر زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگ
و می دانشج کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در مقاطع همانگونه که اشاره شد دانشگاه آزاد

پس از انتشار اطالعیه  ۱۴۰۱مهر  هر یک از این مقاطع برای ورودی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زمان پذیرند.

 .مشخص می شود آزاددانشگاه  مرکز سنجش و پذیرش

  

 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته مهر 
بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی پیوسته ورودی مهر سال های گذشته، زمان ثبت  مطابق تقویم زمانبندی، ثبت نام

یمه های شهریور ماه نیز ادامه خواهد داشت. لذا از اواخر تیر آغاز می شود و تا ن ۱۴۰۱ نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

 .انجام دهند azmoon.org  داوطلبان می توانند از طریق سایت ثبت نام و اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد را به نشانی
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 . بر روی لینک کلیک کنید لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای اطالع بیشتر از

  

  

 1401مهر  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته
  

 با توجه به اطالعیه سازمان سنجش در ارتباط با پذیرش دانشگاه ها در سال جاری زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

سراسری و بعد از انتشار نتایج کنکور سال جاری  ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه های همزمان با ،۱۴۰۱ مهر آزاد

 .در بازه زمانی مرداد ماه آغاز خواهد شد

  

 1401مهر  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته
سال های گذشته که از اوایل تیر ماه شروع  مهر آزاد کارشناسی ناپیوسته زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه با استناد به

نیز از اوایل تیر ماه سال جاری اغاز می  1401مهر  شده، احتماال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته

 .شود

  

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%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-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 
مهر ( برای ورودی نیمسال دوم ) بهمن ماه ( نیز از طریق پذیرش  عالوه بر ورودی نیمسال اول )دانشگاه های آزاد ساالنه 

پس از  1401صرفاْ بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند. زمان ثبت نام هر یک از این مقاطع برای ورودی بهمن 

 .مشخص می شود دانشگاه آزاد انتشار اطالعیه مرکز سنجش و پذیرش

 

 . بر روی لینک کلیک کنید دون کنکور دانشگاه آزادمشاهده نتایج ثبت نام ب  برای

  

  

 1401بهمن  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته
ثبت  طبق رویه زمانبندی انجام می شود. بدون آزمون معموالْ بصورت اینترنتی و فرایند ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته بهمن

که هر سال از نیمه های آذر آغاز می شود، ثبت نام بدون  بهمن سال گذشته انشگاه آزادنام بدون کنکور کاردانی پیوسته د

 .نیز احتمااْل از اواخر آذر اغاز می شود ۱۴۰۱بهمن  کنکور دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته

  

 1401بهمن  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%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%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%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%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
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هر سال معمواْل ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ) ناپیوسته ( و کارشناسی پیوسته همزمان با هم آغاز می شوند. 

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی  که از نیمه های آذر آغاز شده، احتماالْ  سال گذشته براساس روند زمانبندی

 .نیز از اواخر آذر شروع می شود ۱۴۰۱بهمن  پیوسته و کاردانی ناپیوسته

  

 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته بهمن 
بدون  معمواْل بصورت اینترنتی و مقطع کاردانی پیوسته بهمن، با توجه به مراحل ثبت نام ورودی بهمن هر ساله نام نویسی

که از نیمه های آذر آغاز شده، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه  گذشتهسال  با توجه رویه زمانبندی آزمون صورت می گیرد.

 .نیز از اواخر آذر آغاز خواهد شد 1401آزاد کارشناسی ناپیوسته بهمن 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید فتثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جیر برای اطالع از

  

  

 1401شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
داوطلبانی که خواستار ادامه تحصیل در هر کدام از مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته یا 

فترچه راهنمای ثبت نام هستند، باید از شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در د ۱۴۰۱دانشگاه آزاد در سال  ناپیوسته

 :به شرح زیر است 1401برخوردار باشند. مهم ترین شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

https://irantahsil.org/%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa/
https://irantahsil.org/%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa/
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  داشتن توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی 
 تدین به دین اسالم و یا یکی از ادیان تصریح شده در قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران 
 بر اساس سوابق تحصیلی انتقال در صورت پذیرفته شدنممنوعیت نقل و  
 عدم اعتیاد به مواد مخدر 
 عدم اشتهار به فساد اخالقی 
  پذیرفتن کلیه مقررات دانشگاه 
 پرداخت شهریه بر اساس مصوب ساالنه 

  

 1401مدارک الزم جهت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
  

 - 6ساله نظام جدید )  3دیپلم  دیپلم چهارساله نظام قدیم، داشتن مدرک : تهکارشناسی پیوس مدارک مورد پذیرش برای مقطع

حرفه  فنی رشته های نظری، واحدی -واحدی / ترمی  -کاردانش، دیپلم نظام قدیم سالی  و حرفه ای فنی نظری، ( 3 - 3

  ( ) فوق دیپلم و یا مدرک کاردانی مدرک پیش دانشگاهی + کاردانش و ای

  

 ( ) پیوسته یا ناپیوسته کاردانی : ارائه مدرک کارشناسی ناپیوسته ذیرش برای مقطعمدارک مورد پ

  

دیپلم سه ساله  و یا یک مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم داشتن مدرک : کاردانی پیوسته مدارک مورد پذیرش برای مقطع

 .کاردانش و حرفه ای فنی نظری، رشته های نظام جدید

  

 3 - 6ساله نظام جدید )  3دیپلم  دیپلم چهارساله نظام قدیم، مدرک : ارائه ناپیوسته کاردانی ی مقطعمدارک مورد پذیرش برا

حرفه  فنی رشته های نظری، واحدی -واحدی / ترمی  -دیپلم نظام قدیم سالی  کاردانش، و حرفه ای فنی نظری، ( 3 -

 (پلم) فوق دی مدرک کاردانی و یا مدرک پیش دانشگاهی + کاردانش و ای

  

گاه آزاد دانش کاردانی پیوسته برای فارغ التحصیالن دیپلم نظری متقاضی رشته های بدون کنکور واحد جبرانی 12 گذراندن

  .که شرط تجانس رشته را رعایت نکرده اند

  

 .توجه: رشته تربیت بدنی از شرط تناسب با مدرک دیپلم ) کاردانی پیوسته ( مستثنی است
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 . بر روی لینک کلیک کنید 1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای اطالع از 

  

  

 1401آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
ن آزمون و صرفاْ بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بدو همانگونه که اشاره شد، افرادی که قصد پذیرش در رشته های

تعیین شده، برای تکمیل مراحل ثبت نام و انتخاب  را دارند، باید حتماْ در مهلتی که از سوی سنجش و پذریش دانشگاه آزاد

 .رشته خود اقدام نمایند

، دیگر امکان 1401آزاد مهر یا بهمن  الزم به ذکر است که خارج از مهلت مقرر شده برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه

ثبت نام یا انتخاب رشته برای داوطلبان فراهم نخواهد شد. بنابراین داوطلبان با اطالع از آخرین مهلت ثبت نام باید همه 

 .اعالمی در سایت بارگذاری نمایند مدارک الزم و اطالعات خواسته شده را تا تاریخ

ام بدون کنکور در دانشگاه آزاد را دارید، باید در عین حال برای ثبت نام در دانشگاه توجه داشته باشید که اگر قصد ثبت ن

 .آزاد از تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد مطلع باشید

  

https://irantahsil.org/%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 1401مراحل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
  

 azmoon.org مراجعه به سایت دانشگاه آزاد به نشانی – 1

 1401 دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دانلود – 2

  های ارائه شده لیست رشته و بررسی ضوابط و شرایط مطالعه – 3

 ثبت نام الزم برای مدارک آماده نمودن – 4

 ثبت نام هزینه و پرداخت خرید کارت اعتباری – 5

 و فرم انتخاب رشته ثبت نام تکمیل فرم – 6

 ثبت نام رهگیریکد  دریافت – 7

  

 

 1401مشاوره ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 
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" و یا  بدون کنکور به عدم درج عنوان " 1401 یکی از مزیت های مهم تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

شدگان  همه پذیرفته در مدرک فارغ التحصیلی، تساوی قوانین و مقررات دانشگاه برای بدون کنکور عباراتی دال بر پذیرش

شهریه دانشگاه آزاد برای پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون، عدم  ) اعم از با کنکور و بدون کنکور (، عدم مغایرت

 .امکان نقل و انتقال و مهمانی در رشته های بدون آزمون و ... است

د، الزم است نکاتی را در نظر بگیرند و با توجه به هستن ۱۴۰۱ در سال دواطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد

  :این نکات انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد خود را انجام دهند

  

پرداز است. بنابراین دانشجویان این دانشگاه پس از پرداخت شهریه هر ترم مجاز به  شهریه یک دانشگاه دانشگاه آزاد -۱

 .دانشگاه خواهند بودحضور در کالس درس و بهره مندی از 

  

بعالوه مد نظر قرار دادن مسافت رفت و آمد، هزینه و بازار کار رشته انتخابی و عالقه، باعث برنامه ریزی مناسب و  -۲

  .فرم انتخاب رشته خواهد شد انتخاب هر چه بهتر و دقیق تر رشته محل های مورد نظر در

  

بدون  و را در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دو روش با آزموندر سال های اخیر دانشگاه آزاد رشته های خود 

کلیه گروه های  رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ارائه می دهد. از همین رو، امکان پذیرش متقاضیان در اکثر آزمون

وانند در موعد وجود دارد. داوطلبان می ت ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی آزمایشی

را  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درخواست خود مبنی بر دو نوبت مهر و بهمن ماه مشخص می شود، مقرری که برای

 .با مراجعه به سایت مربوطه و درج کد رشته محل های مورد نظر خود یا به صورت حضوری انجام دهند
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  اطالعیه

ن ماه دانشگاه آزاد، در دو مقطع کاردانی و کارشناسی به دو صورت پیوسته و فرآیند نام نویسی بدون کنکور ورودی بهم

 .ناپیوسته و در زمان مقرر انجام می پذیرد

  

  

  تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
ر ومتقاضیان عالقه مند به تحصیل در رشته های بدون کنکور، می توانند در صورت احراز شرایط ثبت نام بدون کنک

در هر یک از دو  ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. تمدید زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد1401دانشگاه آزاد 

 .نیمسال تحصیلی مهر ماه و بهمن ماه به شرح زیر می باشد

  

 تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر ماه
توانند با ثبت درخواست پذیرش خود در رشته های بدون کنکور کاردانی و همان گونه که اشاره شد، داوطلبان می 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد به تحصیل در رشته مورد عالقه خود مشغول شوند. طبق روال سال های گذشته، 

 .مرداد ماه آغاز شود برای نیمسال اول سال تحصیلی ممکن است از معموالْ مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد
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بعالوه امکان مهلت مجدد ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد نیز وجود دارد و یا به دلیل استقبال داوطلبان و یا 

حتی برای بازماندگان از ثبت نام تمدید گردد. اما به دلیل این که در حال حاضر اطالعیه ای در خصوص زمان ثبت نام 

 .تعیین نشده، لذا تمدید مهلت آن نیز مشخص نیست 1401اه های آزاد بدون کنکور دانشگ

  

 تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن ماه
افرادی که قصد ادامه تحصیل بدون آزمون از نیمسال دوم این دانشگاه را دارند، می بایست با انتخاب یکی از رشته های 

در زمان مقرر با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی  1401ماه بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 

  .دانشگاه آزاد اقدامات الزم را برای نام نویسی خود انجام دهند

سال گذشته، ثبت نام در این دوره به صورت مجزا برای مقطع کاردانی و کارشناسی صورت گرفت که انتظار می روند 

نیز از اواخر آذر یا اوایل دی ماه در نظر گرفته شود. با توجه به روند ساالنه، امکان تمدید  1401ر سال زمان تقریبی آن د

 .نیز وجود دارد 1401مهلت نام نویسی این فرآیند در سال 

  اطالعیه

ن راهنمایی که در هماقبل از اینکه داوطلبان اقدام به نام نویسی در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کنند باید دفترچه 

زمان بر روی سایت قرار میگیرد را به خوبی مطالعه کنند. تا از لیست رشته های بدون کنکور و شرایط ثبت نام بدون 

  .کنکور و شرایط و ضوابط و قوانین دانشگاه آزاد اطالعات کافی را دریافت کنند
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 1401رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 
به  از این نیز اشاره شده است، دانشگاه آزاد در هر دو مقطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته همانگونه که پیش

در مدارک مورد قبول  ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد دانشجو می پذیرد. تفاوت پذیرش در بدون آزمون صورت

ا باید مقطع مناسب ر ل فارغ التحصیلی و مدرک پایهرشته تحصیلی، سا برای پذیرش بوده و هر داوطلب با توجه به نوع

 .انتخاب کند

  

 1401دانشگاه آزاد  رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته
رشته های  ( و نظام قدیم 6-3-3این مقطع مختص فارغ التحصیالن دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی، نظام جدید ) 

 این گروه از داوطلبان بر کاردانی پیوسته پذیرش داوطلبان می باشد. دانشگاهی ندارندفنی حرفه ای و کاردانش که پیش 

 .کل دیپلم آنها انجام می شود معدل اساس

 : عبارتند از ۱۴۰۱رشته های بدون کنکور مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد سال  مهم ترین

  

 

  



12 
 

 1401 دانشگاه آزاد رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته
( و نظام  6-3-3این مقطع برای فارغ التحصیالن دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی و پیش دانشگاهی، نظام جدید ) 

ساله است. دقت داشته باشید که مالک پذیرش برای این گروه معدل کتبی دیپلم بوده و برای رشته های فنی یا نظام  4قدیم 

 .می باشد معدل کل دیپلم همان قدیم

 :عبارتند از 1401مهم ترین رشته های پرطرفدار بدون کنکور مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 

  

 

  

کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته  عالوه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی به تفکیک برای هر دو مقطع دانشگاه آزاد

پذیرش صرفا بر اساس سوابق  مقطع مدارک مورد قبول برای نیز دانشجو می پذیرد. تفاوت قبولی این دو ۱۴۰۱سال 

بوده و هر داوطلب با توجه به نوع رشته تحصیلی، سال فارغ التحصیلی و مدرک پایه باید مقطع مناسب را انتخاب  تحصیلی

 .کند

  

 1401دانشگاه آزاد  رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
. کاردانی ) پیوسته / ناپیوسته ( باشند پایه فوق دیپلم یا همان فارغ التحصیل ست کهاین مقطع مختص آن دسته از افرادی ا

 .و فوق دیپلم آنها می باشد کاردانی معدل کل دقت داشته باشید که مالک پذیرش برای این گروه
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 : عبارتند از 1401دانشگاه آزاد سال  رشته های بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته مهم ترین

  

 

  

 1401دانشگاه آزاد  رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  

ساله  4این مقطع مختص فارغ التحصیالن دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی و پیش دانشگاهی، نظام جدید و نظام قدیم 

طلبان اشد. البته داومی ب این گروه بر اساس معدل کتبی دیپلم برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد و بوده

 .و یا نظام قدیم بر اساس معدل کل دیپلم سنجیده می شوند رشته های فنی حرفه ای و کاردانش فارغ التحصیل

 : عبارتند از ۱۴۰۱دانشگاه آزاد سال  رشته های بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته مهم ترین
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 اخبار جدید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

 مهر ۱۴تمدید ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون های دانشگاه آزاد تا  

 نام و انتخاب رشته برای آن دسته ازبراساس باز نشر پرتال قدم یار، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت

 یوسته که پذیرش آنها صرفاً براساسهای تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپرشته

 .مهر ماه تمدید شد ۱۴سوابق تحصیلی است تا روز دوشنبه 

ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت  www.azmoon.org داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی

به تهیه کارت اعتباری، ثبت نام و انتخاب رشته  و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط نسبت

 .اقدام کنند

  

  مهلت ثبت نام داوطلبان مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد

به گزارش بهداشت نیوز، ثبت نام داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی از چهارشنبه 

 .خرداد ماه ادامه دارد ۲۱خرداد آغاز شد و تا روز شنبه  ۱۱

داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش، 

  .نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند http://azmoon.org پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس
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 . بر روی لینک کلیک کنید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شاهرودبرای اطالع از 

  

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف کاردانی و کارشناسی پرداختیم. 

ت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد، باعث می شود تا داوطلبان شانس ثبت نام خود را از دست ندهند. اطالع از آخرین مهلت ثب

سوالی در خصوص تاریخ و یا مهلت ثبت نام  1401چنانچه پس از مطالعه مقاله زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

اط با کارشناسان مجرب ایران تحصیل، سواالت خود ورودی مهر و بهمن سال جاری داشته باشید، می توانید از طریق ارتب

  .را در این زمینه در میان بگذارید و ابهامات خود را برطرف کنید

  

 . کنیدکلیک  برای دانلود پی دی اف مقاله
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