
 

 
 

 1401 آزاد دانشگاه کنکور بدون رشته انتخاب

برخی از افراد می توانند بدون شرکت در کنکور، در دانشگاه ثبت نام کنند. آن ها می توانند بر اساس سوابق 

تحصیلی در دانشگاه ها ثبت نام کرده و درس بخوانند. برخی از این افراد دانشگاه های آزاد را برای ادامه تحصیل 

را انجام دهند. در  خاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزادانت دو بار در سال انتخاب می کنند. آن ها می توانند

واقع، آن ها می توانند هم در ترم مهر و هم در ترم بهمن اقدام به ثبت نام در دانشگاه های آزاد کرده و در آن ها 

د انتخاب تعدا. نمایند اقدام اینترنتی صورت به  هر یک از داوطلبان می توانند برای انجام ثبت نام .ثبت نام نمایند

های مجاز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی متفاوت است. عالوه بر انتخاب رشته از طریق دفترچه منتشر شده، 

 .هر یک از داوطلبان می توانند همزمان با فراخوان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد، انتخاب رشته نمایند

ر دانشگاه های آزاد اسالمی درس بخوانید، بهتر اگر که شما هم جز افرادی هستید که می خواهید بدون کنکور د

است که با نحوه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد به خوبی آشنا شوید. همچنین، پیش از انتخاب رشته بهتر 

است که با تمامی رشته های بدون کنکور این دانشگاه ها به طور کامل و مفصل آشنا شوید. برای آشنایی با تمامی 

د، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوعات بدانید این موار

  .را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

ن داوطلبا. پذیرد می دانشجو کنکور بدون شیوه به بهمن، ورودی و مهر ورودی برای بار 2 سالیانه دانشگاه آزاد

 مورد تحصیلی مقطع برای شده تعیین مقرر زمان در باید آزاد دانشگاه کنکور بدون پذیرش عالقمند به شرکت در

 .کنند اقدام خود نهایی نام ثبت برای نظر،
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  زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان می توانید در هر دو ترم مهر و بهمن بدون کنکور در دانشگاه 

های آزاد انتخاب رشته کنید. اما، به یاد داشته باشید که این کار را باید حتما در زمان مقرر انجام دهید. زمان 

ساس سوابق تحصیلی هستند، توسط سازمان سنجش مقرر شده انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه ها آزاد که بر ا

  :و اعالم می گردد. زمان ثبت نام در دو ترم مهر و بهمن به شرح زیر می باشند

  

  زمان ثبت نام بدون کنکور در مهر ماه

  

 آغاز ثبت نام مقطع تحصیلی

 شهریور 26مرداد الی  15 کاردانی پیوسته

 شهریور 14 مرداد تا 15 کاردانی ناپیوسته

 شهریور 14مرداد تا  15 کارشناسی پیوسته

 شهریور 9مرداد تا  15 کارشناسی ناپیوسته

  



 

 
 

 

  

  

  زمان ثبت نام بدون کنکور در بهمن ماه

  

 آغاز ثبت نام مقطع تحصیلی

 آذر 24الی  14 کاردانی پیوسته

 آذر 24الی  14 کاردانی ناپیوسته



 

 
 

 آذر 24الی  14 کارشناسی پیوسته

 آذر 24الی  14 کارشناسی ناپیوسته

  

 1401نحوه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد 

برای انجام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی و کارشناسی می توانید در دو ترم مهر و بهمن اقدام به ثبت 

نام نمایند. برای انجام ثبت نام ترم مهر با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد می توانید فرم مربوطه را دانلود نموده و 

ولی برای انجام ثبت نام در ترم بهمن داوطلبان باید به صورت حضوری  برای انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب  .به واحد دانشگاهی مورد نظر مراجعه نموده و برای ثبت نام اقدام نمایند

س از وارد رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد در انتهای آن می توانید فرم مربوط به ثبت نام را دریافت نموده و پ

نمودن تعداد کد رشته محل های مورد انتخابی، به ترتیب اولویت های خود عمل نمایید. توجه داشته باشید که 

در برخی از واحد های این دانشگاه، انتخاب رشته با ضریب و تاثیر  انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد در

 .ارا بودن حداقل معدل برای پذیرش ضروری خواهد بودمعدل صفر در نظر گرفته می شود و برای برخی دیگر، د

قبل از انجام انتخاب رشته، حتما ابتدا به صورت دقیق راهنمای انتخاب رشته بدون آزمون آزاد را مطالعه نموده و 

سپس بر اساس اولویت بندی و بر حسب عالقه خود برای انتخاب رشته اقدام نمایید. توجه داشته باشید که پذیرش 

ر یک از رشته های دانشگاه آزاد با توجه به ترتیب اولویت های کد رشته ها خواهد بود. به همین دلیل در در ه

 .اولویت بندی خود نهایت دقت عمل را داشته باشید تا بتوانید به راحتی برای پذیرش اقدام نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای آشنایی بیشتر با
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 کنکور دانشگاه های آزادلیست رشته های بدون 

با توجه به این که تعداد رشته های دانشگاه آزاد در هر یک از واحد های آن متفاوت می باشد، لذا برای آشنایی 

داوطلبان عزیز با نحوه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد و همچنین رشته های برخی از واحد های دانشگاهی، 

ارائه خواهیم نمود. الزم به ذکر است که انجام ثبت نام برای هر یک از واحد های  در لیست زیر برخی از آن ها را

این دانشگاه و همچنین انتخاب رشته آن برای دو ترم مهر و بهمن متفاوت می باشد. لیست رشته های بدون کنکور 

 :در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد، به شرح زیر می باشند

 شگاه آزاد بملیست رشته های بدون کنکور دان

 رشته های کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد بم

به یاد داشته باشید که دانشجویانی می توانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آن ها دیپلم کاردانش و 

  :ندیا فنی مرتبط باشد. رشته های بدون کنکور در مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد بم، شامل موارد زیر می باش

 تربیت بدنی 

 الکتروتکنیک برق صنعتی 

  تکنولوژی تولیدات زراعی -امور زراعی باغی 

 علمی کاربردی حسابداری 

  ( کاردانی کامپیوتر ) نرم افزار 

 مکانیک خودرو 

 ساختمان کارهای عمومی ساختمان 

  طراحی صنعتی -نقشه کشی عمومی 

 ساختمان کارهای عمومی ساختمان 

 نقشه کشی معماری 

 تکنولوژی تولیدات باغی -امور زراعی باغی 



 

 
 

  

  

 

  

  

 رشته های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد بم

  

شجویان ارائه می دهد که در کاردانی دانشگاه آزاد بم، عالوه بر رشته های کاردانی پیوسته، رشته هایی را به دان

ناپیوسته نیز وجود دارند. البته، الزم به ذکر است تا بدانید که دانشجویانی می توانند در این رشته ها ثبت نام 



 

 
 

نمایند که مدرک آن ها دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید باشد. برخی از رشته های کاردانی ناپیوسته 

  :د بم، شامل موارد زیر می باشنددر دانشگاه آزا

  

  معلمی -تربیت بدنی 

 کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان 

 حسابداری 

 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی 

 تربیت معلم قرآن کریم 

 تربیت معلم آموزش دینی و عربی 

  تربیت معلم آموزش علوم تجربی 

  تکنولوژی آبیاری 

  تکنولوژی مواد غذایی 

 تکنولوژی تولیدات دامی 

 تکنولوژی تولیدات گیاهی 

 معماری 

 کاردان فنی ساختمانهای بتنی 

 معماری سنتی 

 باستان شناسی 

  

  رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد بم

دانشجویانی می توانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آن ها دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام 

 .اشدجدید ب



 

 
 

  علوم قضایی 

 حقوق 

 حسابداری 

  گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزی 

  علوم گیاهی -زیست شناسی 

 مهندسی عمران 

 مهندسی برق 

  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 

  زراعت و اصالح نباتات -مهندسی کشاورزی 

 مهندسی معماری 

 فناوری اطالعات -مهندسی کامپیوتر 

 علوم و مهندسی صنایع غذایی 

  

 دانشگاه آزاد بم کارشناسی ناپیوستهرشته های 

  

 .دانشجویانی می توانند در این رشته ها ثبت نام نمایند که مدرک آن ها کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته باشد

 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 حسابداری 

 مهندسی اجرایی عمران 

 مهندسی تکنولوژی برق و قدرت 

 آموزش دینی و عربی 

 آموزش علوم تجربی 

 مهندسی علوم و صنایع غذایی 



 

 
 

 ( مهندسی تکنولوژی کامپیوتر ) نرم افزار 

 مهندسی تکنولوژی تولیدات گیاهی 

 معماری 

 تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 

  

  

  

 

  

  



 

 
 

  

 زاد قملیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آ

  

 علوم انسانی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 مبانی و فقه –الهیات و معارف اسالمی 

 اسالمی حقوق
 علوم انسانی

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی فلسفه و حکمت اسالمی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 ریزی برنامه و مدیریت –علوم تربیتی 

 آموزشی
 علوم انسانی

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی روانشناسی بالینی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 علوم انسانی روانشناسی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی حقوق
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی علوم سیاسی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی مدیریت بازرگانی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی مدیریت دولتی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی مدیریت صنعتی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی حسابداری
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه هواشناسی –فیزیک 
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه فیزیک مهندسی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 علوم پایه فیزیک اتمی مولکولی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه فیزیک ماده چگال -فیزیک
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه فیزیک هسته ای
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه شیمی کاربردی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه شیمی دارویی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 بیوشیمی
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه ژنتیک -زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 میکروبیولوژی
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

علوم -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 سلولی و مولکولی
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 بیوفیزیک
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه گیاهی علوم –زیست شناسی 
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه جانوری علوم –زیست شناسی 
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

زیست  -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 فناوری
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی برق
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی صنایع
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی عمران
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 سیستم معماری –مهندسی کامپیوتر 

 کامپیوتری های
 فنی و مهندسی

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی علوم کامپیوتر
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی فناوری اطالعات -مهندسی کامپیوتر
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی پرتو پزشکی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه دامی علوم –مهندسی کشاورزی 
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 گرایش دامی علوم –مهندسی کشاورزی 

 دامی
 علوم پایه

کارشناسی 

 وستهپی
 بدون آزمون

 گرایش دامی علوم –مهندسی کشاورزی 

 طیور
 علوم پایه

کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه نقاشی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه ارتباط تصویری -ارتباط تصویری
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 فنی و مهندسی مهندسی معماری
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی شهرسازی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم پایه ادبیات نمایشی
کارشناسی 

 پیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی آموزش دینی و عربی
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی آموزش و پرورش ابتدایی
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی حسابداری
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 علوم انسانی آموزش علوم تجربی
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون



 

 
 

 علوم پایه سازی تصویری –گرافیک 
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 فنی و مهندسی معماری
کارشناسی 

 ناپیوسته
 بدون آزمون

 علوم پزشکی پرستاری
کارشناسی 

 پیوسته
 با آزمون

 علوم پزشکی مامایی
کارشناسی 

 پیوسته
 با آزمون

 علوم پزشکی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی 

 پیوسته
 با آزمون

  

  

 انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد شیراز

  

 مترجمی زبان انگلیسی 20313
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی

 تربیت مترجم زبان انگلیسی 20313
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی



 

 
 

 مترجمی زبان انگلیسی 20315
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 مترجمی زبان انگلیسی 20315
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی

 زبان انگلیسی تربیت دبیر 20319
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی

 دبیری زبان انگلیسی 20319
گروه زبان 

 انگلیسی

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی

20407 
فقه و مبانی حقوق _الهیات و معارف اسالمی

 اسالمی گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی
 گروه الهیات

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی

کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته

 فقه و حقوق اسالمی 20418
گروه فقه و 

 مبانی حقوق

دانشکده حقوق و 

 علوم انسانی
 کارشناسی

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدکد رشته های دانشگاه آزاد برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

  

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%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/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 نشگاه آزاد واحد ساوهانتخاب رشته بدون کنکور دا

  

گروه 

 آزمایشی
 پیوسته کاردانی حسابداری حسابداری

 کاردانی ناپیوسته کاردانی آموزش دینی و عربی فرهنگ و معارف اسالمی علوم انسانی

 کاردانی ناپیوسته کاردانی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی علوم انسانی

 کاردانی ناپیوسته کاردانی علوم ورزشی تربیت بدنی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی مدیریت آموزشی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی روان شناسی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته حقوق حقوق علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی مدیریت علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته حسابداری حسابداری علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی تربیت بدنی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته جغرافیا علوم انسانی علوم انسانی

 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی مدیریت علوم انسانی



 

 
 

 کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت علوم انسانی

 کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی علوم انسانی

 کارشناسی ناپیوسته حسابداری حسابداری علوم انسانی

 تربیت بدنی علوم انسانی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 کارشناسی ناپیوسته

 کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی مدیریت علوم انسانی

  

  



 

 
 

 

  

  

  راهنمای انتخاب رشته بدون آزمون آزاد

 سامانه به ابتدا  برای انجام انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو مقطع کاردانی و کارشناسی

www.azmoon.org  وارد شوید و پس از آن برای انتخاب رشته بر حسب مقطع مورد نظر خود کلیک کنید و

الکترونیک امکان پذیر است. بنابراین وارد سامانه ثبت نام شوید. انجام ثبت نام در هر یک از مقاطع پس از پرداخت 

 .بر روی لینک خرید کارت اعتباری انتخاب رشته کلیک نموده و برای انتخاب رشته اقدام نمایید

  



 

 
 

  

 . بر روی لینک کلیک کنیدazmoon.org  برای ورود به سامانه

  

  

  

ذکر است تا بدانید که خرید کارت اعتباری ثبت نام با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب و با توجه  الزم به

به رمز دوم اینترنتی ایستا و یا پویا امکان پذیر است. پس از خرید کارت اعتباری ثبت نام، شماره سریالی به شما 

را داشته باشید. زیرا این کارت به منزله ورود  ارائه خواهد شد که در حفظ و نگهداری آن باید نهایت دقت عمل

شما به انتخاب رشته خواهد بود. کلیه داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که شماره مورد نظر را تا زمان اعالم نتایج 

 .نزد خود نگهداری نمایند

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

  

 شرایط اعتراض به نتایج دانشگاه آزاد

 می احساس رشته دانشگاه آزاد را دریافت کرده اند اما به دلیل رتبه و انتخاب 1401داوطلبانی که نتیجه کنکور 

 ثبت را خود اعتراض موقع به و کرده مراجعه آزاد دانشگاه سایت به توانند می  است، شده اشتباه نتایج در کنند

  .کنند

  

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


 

 
 

 بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شدثبت نام 

 مقاطع در که اسالمی آزاد دانشگاه تحصیلی هایرشته از دسته آن برای ظرفیت تکمیل رشته انتخاب ثبت نام و

 است، تحصیلی سوابق اساس بر صرفاً صورت به هاآن پذیرش دوم نیمسال ناپیوسته کاردانی و پیوسته کارشناسی

  .شد آغاز امروز از

  

 تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد نامثبت

های تحصیالت تکمیلی، مقرر شد  با توجه به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره

های جدید انجام  هایی که ظرفیت آن ها خالی مانده، همراه با رشته محلمرحله تکمیل ظرفیت برای رشته محل

 .شود

  

  

  

 :مهماطالعیه 

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

 کنکور نتایج انتشار از پس و سراسری های دانشگاه آزمون بدون پذیرش نام ثبت با همزمان ۱۴۰۱ مهر آزاد دانشگاه

 .شد خواهد آغاز ماه مرداد زمانی بازه در جاری سال

  

  



 

 
 

 ه مطلبخالص

و  انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با

لیست رشته های بدون کنکور در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که بهتر است 

برای داشتن انتخاب رشته ای صحیح و مناسب، از افراد متخصص و مشاوران با تجربه کمک بگیرید. آن ها رشته 

کرده و به شما کمک خواهند کرد. اگر در ای که متناسب با عالیق شما است و مناسب شما می باشد را انتخاب 

این زمینه به کمک نیاز دارید و یا به دنبال مشاوری مجرب و ماهر می گردید، می توانید با مشاوران ما در ایران 

تحصیل ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است تا با شماره های مشاوران ما تماس 

همچنین، می توانید برای ما در زیر همین مقاله کامنت بگذارید. همکاران و مشاوران ما در سریع حاصل فرمایید. 

  .ترین زمان ممکن به شما پاسخ داده و شما عزیزان را یاری خواهند کرد

  

  

 . کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/انتخاب-رشته-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/انتخاب-رشته-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد-1401.pdf

