
 

 
 

 ایران تحصیل |ه ها + دانشگا 1401رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 

هنوز اعالم نشده؛ اما شما با استفاده از لیست اعالم شده در سال  1401 رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

همان طور که در سال های قبل گروه رشته های اصلی  .گذشته می توانید با لیست رشته های احتمالی آشنا شوید

و زبان بودند امسال نیز پذیرش بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در  گروه ریاضی، تجربی ، انسانی، هنر ۵

 باید آزاد دانشگاه کنکور بدون پذیرش متقاضیان داوطلبان. اند شده ارائه عموم برای اصلی های گروه همان رشته، 

مکان پذیر می ا ناپیوسته و پیوسته تفکیک به کارشناسی و کاردانی مقطع دو در پذیرش که باشند داشته اطالع

باشد. در هر یک از این مقاطع دانشجویان دارای مدارک الزمه و شرایط الزم پذیرفته می شوند. متقاضیان شرکت 

و پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد در رشته های بدون کنکور می توانند برای انتخاب رشته خود به سایت آزمون 

 .نتخاب کنندمراجعه کرده و گروه رشته های مورد نظرشان را ا

معموال دو بار در سال اعالم می گردد و دانشگاه آزاد دو بار در هر سال  1401رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 

دانشجو در رشته های بدون کنکور نیز پذیرش می کند. طی مصوبه ای که در سازمان سنجش کشور و مرکز 

مامی دانشگاه ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته پذیرش دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است معموال در ت

درصد از رشته های محل دانشگاه آزاد  ۸۵و ناپیوسته دانشجو پذیرش می کند. امروزه و در حال حاضر بالغ بر 

 .بدون کنکور دانشجو پذیرش می کند یعنی بر اساس سوابق تحصیلی متقاضی پذیرش می کند

  

  

 :اطالعیه

همزمان با ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه های سراسری و  1401ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر 

 .پس از انتشار نتایج کنکور سال جاری در بازه زمانی مرداد ماه آغاز خواهد شد
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 زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد را دارند، الزم است بدانند که ثبت نام در این دوره افرادی که قصد ثبت نام در دوره های بدون آزمون 

ها برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی امکان پذیر بوده و همچنین به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر 

 این مقاطع الزامی نخواهد 1401است.شرکت در کنکور سراسری برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور آزاد 

بود؛ به عالوه زمان نام نویسی نیز برای دوره های مهر ماه و بهمن ماه متفاوت می باشد. در حال حاضر هنوز زمان 

دقیقی اعالم نشده است اما به محض اطالع رسانی این مقاله به روز رسانی می شود. به عالوه برای اطالعات بیشتر 

 .مراجعه نمایید AZMOON.ORG نیز می توانید به سامانه

  

 (زمان ثبت نام نیمسال اول )مهر ماه 

افرادی که قصد ثبت نام در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور دارند و در مهر ماه می خواهند اقدام کنند، نیاز 

است در تاریخ های اعالم شده برای ثبت نام اقدام نمایند. البته توجه داشته باشید که برای سال جاری هنوز تاریخ 

م نشده است و طبق اطالعیه زده شده در سامانه مربوطه طی روزهای آتی اطالع رسانی خواهد شد؛ اما خاصی اعال

 .ما در ادامه قصد داریم جدول زمان بندی ثبت نام برای سال های گذشته را در اختیار شما قرار دهیم

  

 1400ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 

 مهلتتمدید  زمان ثبت نام مقطع

 مرداد ماه 8تا  تیر ماه 22الی  9 کارشناسی ناپیوسته



 

 
 

 مرداد ماه 8تیر الی  26 کاردانی پیوسته

  

 و

 مرداد 30تا 

 مرداد ماه 30الی  14 کارشناسی پیوسته

 شهریور ماه 5تا 

  

 و

 شهریور ماه 15تا 

  

 (زمان ثبت نام نیمسال دوم )بهمن ماه

معموال ثبت نام بدون کنکور مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن ماه این دانشگاه در آذر ماه انجام 

خواهد شد. برای اطالع از این موضوع نیاز است داوطلبان به سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مراجعه نموده 

  .دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مطالعه کنند و وضعیت خود را از نظر دارا بودن شرایط مندرج در

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید ام دانشگاه آزاد بدون کنکورزمان ثبت ن برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با
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 شرایط ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد

الزم است بدانید که ظرفیت پذیرش در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در هر مقطع منظور کاردانی و 

بر اساس اولویت های انتخابی  کارشناسی متفاوت می باشد. پذیرش در رشته های بدون کنکور در مرحله اول

داوطلبان و در مرحله دوم ثبت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی آنان می باشد. الزم است داوطلبان بدانند که 

رشته های پذیرش با کنکور و بدون کنکور با هم فرق دارند. در برخی از رشته ها دانشگاه آزاد فقط و فقط با آزمون 

ه های دانشگاه آزاد در واحد های مختلف نیز ممکن است با هم فرق داشته باشند. پذیرش می کند. همچنین رشت

مطالعه دقیق نحوه  1401از جمله مراحل مهم بعد از دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

و بهتر اقدام به و زمان و لیست رشته های درج شده در دفترچه می باشد تا داوطلبان با کسب اطالعات بیشتر 

 .انتخاب رشته مورد نظرشان کنند

شرایط ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شامل شرایط عمومی و اختصاصی می باشد. قابل ذکر می 

باشد که شرایط عمومی برای تمامی مقاطع یکسان می باشد و تفاوتی ندارد. شرایط اختصاصی در هر مقاطع می 

ه مدارک ثبت نامی می تواند جزو شرایط اختصاصی باشد. در ادامه مهم ترین شرایط عمومی و تواند مهم باشد ک

اختصاصی را بیان می کنیم تا شما متقاضیان را با تمامی آنها آشنا کنیم در صورت داشتن سوال در خصوص هر 

 .کدام می توانید با کارشناسان ایران تحصیل در تماس باشید

  



 

 
 

 

  

 شرایط عمومی برای ثبت نام دانشگاه آزاد

 اعتقاد به دین اسالم و یا هر یک از ادیان پذیرفته شده در قانون 

 داشتن تابعیت ایرانی و جمهوری اسالمی ایران 

 عدم سو پیشینه فساد اخالقی 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 پذیرفتن تمامی قوانین و ضوابط دانشگاه مورد نظر ته انتخابیداشتن توانایی جسمی متناسب با رش 

 ممنوعیت نقل و انتقال در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 

 پرداخت شهریه دانشگاه آزاد بر اساس مصوبه تعیین شده هر سال 
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 دانشگاه آزاد شرایط اختصاصی برای ثبت نام

  سال  ۳ال نظام جدید +مدرک پیش دانشگاهی، داشتن س ۳سال نظام قدیم ، مدرک  ۴ارائه مدرک دیپلم

 .نظام جدید + کاردانی، در اینجا فوق دیپلم به جای مدرک پیش دانشگاهی می باشد

  مربوطه دوره کارشناسی ناپیوسته می باشد ۱۲ارائه مدرک کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته با معدل باالی () 

  دانشجویان دارای مدرک کاردانی پیوستهواحد جبرانی برای  ۲۰گذراندن و پاس کردن 

  برای دریافت مدرک کارشناسی ۱۲کسب معدل باالی 

  سال نظام قدیم و یا یک مدرک سه ساله نظام جدید رشته های نظری، فنی و حرفه  ۴ارائه مدرک دیپلم

 ای و یا کاردانش

  تحصیلی مدرک با متجانس غیر رشته که نظری های دیپلمه برای جبرانی واحد  ۱۲الزام گذراندن حداکثر 

 داشتن

 انتخاب رشته دیپلم کار و دانش، فنی و حرفه ای و هنرستان در رشته های متناسب با مدرک تحصیلی 

 داشتن مدرک دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی 

 مجاز به ثبت نام در مقطع باالتر هستند فارغ التحصیالن کاردانی علوم پزشکی 

  

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته

 یهای کشاورزمکانیسم ماشین 

 
 علمی کاربردی حسابداری 

 تربیت بدنی 

  الکترونیک عمومی -الکترونیک 



 

 
 

  برق صنعتی -الکتروتکنیک 

 صنایع شیمیایی 

 شه برداریرشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد نق 

  نقشه کشی و طراحی صنعتی -نقشه کشی عمومی 

 نقشه کشی معماری  

 مکانیک خودرو 

 صنایع نساجی 

  نرم افزار -کامپیوتر 

 گرافیک 

 نقاشی-هنرهای تجسمی 

  

  

 :اطالعیه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های آزاد معموال در دو دوره مهر و بهمن ماه و از طریق سایت سازمان مرکز سنجش، 

 .پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد صورت می پذیرد

  

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی ناپیوسته

 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی 

 تربیت معلم آموزش دینی و عربی 

 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی 



 

 
 

 حسابداری 

 تربیت معلم آموزش علوم تجربی 

 الکترونیک -کاردان فنی برق 

 مخابرات -کاردان فنی برق 

 صنایع اتومبیل -کاردان فنی مکانیک 

 کاردان فنی نساجی 

 گرافیک -هنرهای تجسمی 

  

بطه با افزایش تعداد دانشجویان بدین صورت است که رشته های بدون آزمون نکته مهم: سیاست دانشگاه آزاد در را

دانشگاه آزاد جدید را به هر یک از واحدهای خود اضافه می نماید. به همین دلیل با توجه به واحد دانشگاهی مورد 

مورد نظر اطالع  نظر خود می توانید با مشاوران ما تماس حاصل نمایید و از رشته های موجود در واحد دانشگاهی

 .یابید

  

  

  



 

 
 

 

  

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته

 حقوق   

 یعلوم و مهندسی صنایع غذای 

 مهندسی صنایع  

 یهای ریلمهندسی خط و سازه 

 یعلوم ارتباطات اجتماع 

 یمدیریت امور بانک 
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 کمدیریت کسب و کارهای کوچ 

 یمدیریت مال 

 همطالعات خانواد 

 یارتباط تصویر 

  نادیان و عرفا -الهیات و معارف اسالمی 

  یفقه و مبانی حقوق اسالم -الهیات و معارف اسالمی 

 یآب و هواشناس 

 اآمار و کاربرده 

 خرشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تاری 

  یکارتوگراف -جغرافیا 

 یجغرافیا و برنامه ریزی روستای 

 یجغرافیا و برنامه ریزی شهر 

 یحسابدار 

 یروانشناس 

 اریاضیات و کاربرده 

 یزبان و ادبیات فارس 

 یعلوم گیاه-زیست شناسی 

 یزیست فناور-زیست شناسی سلولی و ملکولی 

 یزیست شناسی عموم 

 یژئومورفولوژ 

 یشیم 

 تشیمی فن آوری اطالعا 

 یشیمی کاربرد 

 هطراحی بافت پارچ-طراحی پارچه و لباس 

 یطراحی صنعت 



 

 
 

 یمدیریت و برنامه ریزی آموزش-علوم تربیتی 

 رعلوم کامپیوت 

 یریاضی مهندس-علوم مهندسی 

 یعلوم مهندسی زیست محیط-علوم مهندسی 

 یعلوم مهندسی محاسبات-علوم مهندسی 

 یفیزیک مهندس-علوم مهندسی 

 کعلوم و مهندسی خا 

 دحالت جام-فیزیک 

 یمدیریت بازرگان 

 یمدیریت صنعت 

 یهنگی و هنرمدیریت فر 

 قمهندسی بر 

 یمهندسی شهرساز 

 نمهندسی عمرا 

 یمعماری سیستم های کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر 

 تزراعت و اصالح نباتا-مهندسی کشاورزی 

 یگیاه پزشک-مهندسی کشاورزی 

 یمهندسی معمار 

 کمهندسی مکانی 

 فالیا-مهندسی نساجی 

 کپوشا-مهندسی نساجی 

 یشیمی نساج-مهندسی نساجی 

 یفناوری نساج-مهندسی نساجی 

 ینقاش 

  



 

 
 

  

  

 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته

 یمدیریت بازرگان 

 یمدیریت صنعت 

 نقاشی -هنرهای تجسمی  

 مهندسی اجرایی عمران  

 یآموزش دینی و عرب 

 یآموزش علوم تجرب 

 یآموزش و پرورش ابتدای 

 یتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزش 

 یتربیت معلم زبان و ادبیات فارس 

 یعلمی کاربردی ارتباط تصویر 

 یعلمی کاربردی حسابدار 

 یعلمی کاربردی معمار 

 کمهندسی تکنولوژی الکترونی 

  تقدر -مهندسی تکنولوژی برق 

 یمهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودت 

 یمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیای 

 یصنعت مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی 

 ومهندسی تکنولوژی مکانیک خودر 

 رمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوت 

 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری 

 



 

 
 

  

 

  

  

 لیست رشته های بدون کنکور در مقطع دکتری دانشگاه آزاد

می محدودیت پذیرش داوطلبان در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بیشتر از سایر رشته های دیگر 

باشد. لیستی که در ادامه برای شما خواهد آمد شامل رشته های با آزمون و بدون آزمون برخی از واحدهای این 

 .دانشگاه می باشد

  گرایش شیمی کاربردی -شیمی 
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  گرایشی شیمی تجزیه -شیمی 

  گرایش شیمی معدنی -شیمی 

  گرایش شیمی آلی -شیمی 

  الکترونیک -مهندسی برق 

  قدرت -مهندسی برق 

  مخابرات -مهندسی برق 

  تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 

  شیمی نساجی -مهندسی نساجی 

 زراعت 

 تاریخ 

  تاریخ اسالم -تاریخ 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 جغرافیای سیاسی 

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

  تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی 

  آنالیز عددی -ریاضی کاربردی 

 زبان و ادبیات فارسی 

  ادیان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی 

  تاریخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

  علوم و قرآن و حدیث -الهیات و معارف اسالمی 

  فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

  فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

  اندیشه امام خمینی)ره(عرفان اسالمی و 

 )فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی)ره 

  



 

 
 

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددکتری دانشگاه آزاد بدون آزمون برای کسب اطالع از نحوه ثبت نام

  

  

 1401تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 

. اما آنچه مهم است منظور از پذیرش با سوابق تحصیلی و بدون کنکور، همان پذیرش به وسیله تاثیر دیپلم است

برای اینکه با میزان  .این مورد می باشد که تاثیر مقدار معدل بر اساس نوع رشته داوطلبان متفاوت خواهد بود

 .تاثیر پذیرش معدل بیشتر آشنا شوید، می توانید جدول زیرا را مالحظه کنید

  

 سایر دیپلم ها علوم و معارف انسانی تجربی ریاضی آزمایشی گروه نوع دیپلم

 51.4 57.1 57.1 100 100 علوم ریاضی و فنی

 51.4 57.1 57.1 100 100 علوم تجربی

 51.4 100 100 57.1 57.1 علوم انسانی

 100 100 100 100 100 هنر

 100 100 100 100 100 زبان های خارجه

  

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%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-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%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-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

  

 رتبه علمی دانشگاه آزاد

دانشگاه  ۱۴۴تعداد واحد دانشگاه آزاد در بین  ۲۶رتبه بندی بر اساس رتبه در جهان به نام سایمگو وجود دارد که 

برتر در جهان وجود دارد. الزم است داوطلبان بدانند که بیشتر اساتید دانشگاه آزاد فارغ التحصیالن دانشگاه شریف 

ثیر گذار برای باال بودن رتبه برخی از این واحد ها همین تا های مالک جمله از. هستند …و دانشگاه تهران و 

 .اساتید سطح باال نیز می تواند باشد

نکته مهم: سطح علمی هر یک از دانشگاه ها و با واحد های دانشگاه آزاد را دانشجویانش تعیین می کنند. از جمله 

ما برای کسب مهارت و افزایش دانش موضوعات مهم که باید در خاطر داشته باشید این است که توان و تالش ش

 .در رابطه با رشته پذیرش شده خودتان می باشد

  

 دفترچه ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

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

سایت قرار می گیرد را به خوبی مطالعه کنند. تا از لیست رشته های بدون کنکور و  در همان الزه زمانی بر روی

شرایط ثبت نام بدون کنکور و شرایط و ضوابط و قوانین دانشگاه آزاد اطالعات کافی را دریافت کنند. دفترچه 

ما در بازه زمانی ثبت کارشناسی و کاردانی هر کدام به طور مجزا بر روی سایت قرار می گیرد. متقاضیان باید حت

نام دفترچه را از سایت دریافت کنند. قبل از نام نویسی باید از تفاوت مدرک رشته های با کنکور و بدون کنکور 

 .آگاهی داشته باشند

  

  



 

 
 

 1401جدول دفترچه های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال های 

دفترچه های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 

1400 

دفترچه های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 

1401 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی پیوسته 

 ()مهر ماه 1400دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی پیوسته دانشگاه 

 1401آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی ناپیوسته 

 ()مهر ماه 1400دانشگاه آزاد 

چه راهنمای دوره کاردانی ناپیوسته دانلود دفتر

 1401دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی پیوسته 

 ()مهر ماه 1400دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی پیوسته 

 1401دانشگاه آزاد 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ناپیوسته 

 ()مهر ماه 1400دانشگاه آزاد 

  

 (.فایل، روی لینک کلیک کنید جهت دریافت)

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ناپیوسته 

 1401دانشگاه آزاد 

  

 (لینک فوق به محض انتشار فعال می گردد)

  

  

 مشاوره رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

داوطلبانی که در برخی از رشته ها در دانشگاه مورد نظرشان پذیرش نشده اند می توانند در دوره بعد در دانشگاه 

های دیگر آزاد ثبت نام کنند. داوطلبان برای ثبت نام الزم است از تمامی شرایط و قوانین و ضوابط اطالع داشته 

م دهند. چون امکان نقل و انتقال و دریافت مهمان در رشته باشند تا بتوانند با دقت باال انتخاب خودشان را انجا

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کاردانی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کاردانی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دوره-کاردانی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دوره-کاردانی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf


 

 
 

های بدون کنکور ممکن نیست پس باید نهایت دقت را در هنگام انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر داشته باشند. 

داوطلبان باید هزینه و مسیر حمل و نقل را هم در هنگام انتخاب رشته در نظر داشته باشند. توصیه می شود برای 

فظ و نگه داری مدارک خود کوشا باشید. تا در زمان ثبت نام که به اصل مدارک نیاز می باشد بتوانید آنها را ح

 .ارائه دهید. باید دقت کنید که در زمان تعیین شده حتما اقدام به انتخاب رشته در رشته های بدون کنکور کنید

  

  

 اخبار پیرامون رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

 نویسی کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد نام

نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت

های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی که در مقطع رساند، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشتهمی

 ۲۵یمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، از امروز شنبه کارشناسی ناپیوسته ن

 .ماه ادامه خواهد داشت ۵تیرماه آغاز و تا روز چهارشنبه 

  ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد

 اسالمی آزاد دانشگاه ۱۴۰۱ سال پزشکی غیر و پزشکی هایرشته ارشد نام بدون کنکور مقطع کارشناسیثبت

 .آغاز شد www.azmoon.org نشانی به آزاد دانشگاه آزمون سامانه در

 نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شدثبت

از نتیجه نتایج تکمیل ظرفیت  www.azmoon.org تسای به مراجعه توانند بابر این اساس، متقاضیان می

دانشگاه  ۱۴۰۰پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال دوم 

 .مطلع شوند



 

 
 

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب

در  رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در این مقاله سعی بر این داشتیم که شما متقاضیان را با شرایط و

مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آشنا کنیم و همچنین تعدادی از رشته ها را برایتان بیان کنیم و 

نشگاه آزاد در هر واحد با کارشناسان ایران تحصیل شما می توانید برای اطالع از تمامی رشته های بدون کنکور دا

که اطالعات بروز در اختیارتان قرار می دهند در ارتباط باشید تا بتوانید راحت تر و بهتر رشته های مورد نظر خود 

 .را انتخاب کنید

  

  

 


