
 

 
 

مراجعه   azmoon.org اگر می خواهید بدانید انتخاب رشته دانشگاه آزاد چگونه انجام می شود، باید به سایت دانشگاه آزاد

کنید و از طریق آن فرایند انتخاب رشته را انجام دهید. داوطلبان برای داشتن مشاوره انتخاب رشته آزاد دقیق، می توانند از 

های خود با اشتباهات رایج در انتخاب استفاده نمایند تا در نحوه چینش انتخاب  راهنمای جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

  .رشته رو به رو نشوند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در دانشگاه های آزاد انتخاب رشته کنید، بهتر است که برای این کار حتما از  

نمایی کرده و از یک مرکز مشاوره خوب کمک بگیرید. مشاوران ما می توانند به طور کامل و مفصل شما عزیزان را راه

 .طریق راهنمایی جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد، به شما کمک نمایند

در راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری، می توانید با کمک و راهنمایی تیم متخصص انتخاب رشته ایران تحصیل از  

د. جهت ثبت نام و رزرو مشاوره انتخاب  زمان، نحوه انتخاب رشته و ... اطالع یافته و بهترین انتخاب رشته را انجام دهی

 .روی لینک زیر کلیک کنیدرشته  

[academypic/] 

  

 1401رشته دانشگاه آزاد  راهنمای جامع انتخاب 
ادغام ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد موجب ایجاد تغییراتی در مراحل ثبت نام، زمان برگزاری و اعالم نتایج این 

آزمون شده است، با ابن وجود انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد به روال سابق و به طور مجزا صورت می گیرد. در واقع  

 .مه اولیه کنکور سراسری، مسیر انتخاب رشته این دو دانشگاه از یکدیگر جدا می شودبا انتشار کارنا 

رشته دانشگاهی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی(   4افراد متقاضی رشته های با آزمون دانشگاه آزاد به جز 

کد رشته   100نسبت به انتخاب حداکثر  ، می توانند۱۴۰۱بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 

 محل از میان کد رشته محل های گروه آزمایشی امتحانی خود اقدام نمایند و آن را در فرم راهنمای انتخاب رشته در سایت
azmoon.org وارد کنند. 

اهمیت است، در ادامه این مقاله به  از آنجا که مرحله گزینش رشته برای داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد بسیار حائز 

 .نحوه ثبت نام، تکمیل فرم و زمان انتخاب رشته اشاره خواهیم کرد

 

 . بر روی لینک کلیک کنیدثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای اطالع از 
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 زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد چه زمانی است؟ 
و رتبه  با توجه به اطالعات داده شده در باال نتایج کنکور آزاد و سراسری به شکل کارنامه ای شامل درصدها، تراز 

 .داوطلب در سایت منتشر می شود 

 .همزمان با انتشار کارنامه شاهد انتشار دفترچه انتخاب رشته آزاد توسط مسئولین امر نیز هستیم

پس از دریافت دفترچه مذکور نوبت به الویت بندی کد رشته های مورد عالقه توسط داوطلب می رسد. در رابطه با زمان 

 .سال جاری باید نکته بسیار مهمی را خدمت شما عرض کنیمثبت نام دانشگاه آزاد در 

ببینید دوستان عزیز در طول سال های قبل بدون هیچ وقفه و مشکلی شاهد برگزاری کنکور دانشگاه آزاد در تیر ماه و به  

 .دنبال آن انتخاب رشته در مرداد بودیم

تالل در برگزاری کالس های درس مدارس و دانشگاه ها  و در پی ورود ویروس کرونا به کشور و ایجاد اخ  98اما در اسفند 

 .و بسته شدن آن ها در جدول زمان بندی کنکور نیز تغییراتی به وجود آمد

همان طور که شاهد بودیم براساس تصمیمات گرفته شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون های 

موضوع مسلماً عقب افتادن زمان انتخاب رشته برای این دو مقطع تحصیلی ارشد و دکتری سراسری به تعویق افتاد که این 

 .را نیز به همراه دارد

اما در مورد مقطع کارشناسی و کاردانی آزاد چه؟ آیا این زمان به تعویق می افتد و کنکور با توجه به عدم امکان تجمع تعداد  

 المت آن ها در زمان دیگری برگزار می شود؟ آموزان و داوطلبان در جلسه آزمون و حفظ س زیادی از دانش

مسلماً این سؤالی است که ذهن بسیاری از شما داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری و آزاد را به خود درگیر کرده  

 .است

ه جهت اطالع از این که باالخره تکلیف زمان برگزاری آزمون و با توجه به موضوع این مقاله زمان انتخاب رشته آزاد چ 

 .می شود با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 

 اطالعیه 

انتخاب رشته آزاد برای کلیه داوطلبانی که مجاز به انتخاب شده اند و همچنین کارنامه اولیه برای آنان صادر گردیده است  

 .امکان پذیر است

  



 

 
 

 نحوه انتخاب رشته دانشگاه آزاد چگونه است؟ 
چگونگی انتخاب رشته باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که هر داوطلب جهت انتخاب، پس از در رابطه با نحوه و 

مشاهده کارنامه و اطالع از رتبه و تراز خود باید از طریق ورود به سایت انتخاب رشته آزاد کلیه اقدامات الزم جهت  

 .انتخاب رشته مورد نظر خود از بین رشته های موجود را انجام دهد

در زمان گزینش، فعال می شود و امکان ورود به آن برای هر   azmoon.org تخاب رشته دانشگاه آزاد به نشانیسایت ان 

 .فرد داوطلب وجود دارد

 .پس از ورود به سایت نوبت به کلیک کردن روی لینکی تحت عنوان لینک ثبت نام و انتخاب رشته می رسد

کد ملی یا کد رهگیری مخصوص اتباع خارجی را در بخش های تعیین پس از باز شدن صفحه باید شناسه دانشگاه آزاد و  

 .شده درج کنید 

بعد از انجام این کار امکان ورود به پنل شخصی برایتان وجود دارد. دقت کنید که کد یا شناسه دانشگاه آزاد را می توانید در  

 .انتهای کارنامه خود بیابید

 .ه، پرداخت هزینه تعیین شده الزامی استفقط توجه داشته باشید که قبل از انتخاب رشت

به وسیله سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ایران تحصیل، می توانید از نحوه انتخاب رشته اطالع یافته و با راهنمایی  

روی لینک رزرو  های حرفه ای و اثربخش مشاوران ما، انتخاب رشته ای خوب داشته باشید. برای ورود به سامانه،  

 .آنالین کلیک کنید 

 

  

  

 ۱۴۰۱مراحل انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

https://academy.irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://academy.irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://academy.irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://academy.irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/


 

 
 

انتخاب رشته، اطالع از وضعیت فرد در انتخاب رشته دانشگاه مربوطه است. هر  نخستین مرحله برای شروع فرایند 

داوطلب به منظور اطالع از وضعیت مجاز بودن به انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ضروری است به سایت سازمان سنجش به  

 .، مراجعه کرده و کارنامه اولیه خود را دریافت نمایدsanjesh.org نشانی

درج می شود، به این معنا است   ۱۴۰۱انتخاب رشته که معموالً در انتهای کارنامه اولیه کنکور سراسری  داشتن کد دسترسی

می باشد و می تواند در هنگام انتخاب رشته دانشگاه آزاد    1401که داوطلب مجاز به انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 

 .، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کند۱۴۰۱

 

  

 صورت خالصه    به  ۱۴۰۱ل انتخاب رشته دانشگاه آزاد مراح
 و بررسی مجاز بودن داوطلب  1401دریافت کارنامه اولیه اولیه کنکور سراسری  .1
 azmoon.org به نشانی سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد مراجعه به .2
 دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد دانلود و مطالعه  .3
 خابی انت محل های رشته  اولویت بندی کد  .4
 هزینه انتخاب رشته دانشگاه آزاد پرداخت .5
  تکمیل فرم انتخاب رشته .6

  

 اطالعیه 

جزئیات و کد رشته محل های دانشگاه ازاد در دفترچه انتخاب رشته این دانشگاه منتشر می گردد. برای اطالع از جزئیات 

 .، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می گردد ۱۴۰۱مربوط به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

  

 ۱۴۰۱تأثیر رتبه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 
نیز شرکت کنند   ۱۴۰۱الوه بر انتخاب رشته کنکور سراسری در انتخاب رشته دانشگاه آزاد افراد داوطلبی که قصد دارند ع

و شانس خود را در قبولی در رشته محل های این دانشگاه نیز امتحان نمایند، نباید از اهمیت رتبه و تراز اکتسابی غافل  

 .بمانند



 

 
 

باالیی برخوردار است و باال بودن رتبه و تراز در هر  در سال های اخیر، رتبه در انتخاب و گزینش رشته نیز از اهمیت 

زیر گروه سبب می شود تا شانس قبولی داوطلب در رشته محل های مربوط به آن زیر گروه باالتر باشد. به همین جهت به  

گروه   حتما به رتبه و تراز خود در هر زیر 1401داوطلبان توصیه می شود پس از مشاهده کارنامه اولیه کنکور سراسری 

 .توجه نمایید

نکته قابل توجه این که چنانچه داوطلب در زیر گروهی رتبه و تراز بهتری داشته باشد، به همان نسبت درصد قبولی بیشتری 

در رشته های آن زیر گروه خواهد داشت، اما توصیه می شود داوطلبان اولویت بندی و چیدمان انتخاب رشته خود را کامال  

مهم که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم انجام دهند و انتخاب های خود را بر حسب تلفیقی از انتخاب بر اساس فاکتور های 

 .های خوش بینانه و منطقی و بدبینانه بچینند

داوطلبان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی انتخاب رشته آکادمی ایران تحصیل، رتبه خود را تخمین زده و بهترین  

 .روی لینک رزرو آنالین کلیک کنید.ه را داشته باشندانتخاب رشت

 

  

  

 منظور از زیر گروه رشته های دانشگاه آزاد چیست؟
هر گروه آزمایشی در کنکور سراسری بر اساس تأثیر ضرایب و اهمیت آن ها به چند گروه تقسیم می شوند که به    رشته های

زیر گروه است که در زیر گروه یک   5هر گروه از آن ها یک زیر گروه گفته می شود. به عنوان مثال رشته تجربی دارای 

رار گرفته و در زیر گره دوم آن رشته هایی مثل داروسازی و...  آن رشته هایی مثل پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و ... ق

 .قرار دارد و هر زیر گروه دارای رتبه و تراز متفاوتی خواهد بود 

ضرورت توجه به رشته های درج شده در هر زیر گروه از آنجا مشخص می شود که سازمان سنجش در کارنامه اعالم  

هر زیر گروه ارائه می کند و از آنجا که داوطلبان دانشگاه آزاد نیز می بایست نتایج کنکور سراسری رتبه متقاضیان را در 

بر اساس اطالعات درج شده در همین کارنامه، انتخاب رشته خود را انجام دهند، بر همین مبنا توصیه می شود به  

 .توجه نمایید ۱۴۰۱توضیحات کارنامه کنکور سراسری 

بر این اساس اگر به رشته خاصی عالقه دارید و می خواهید در آن رشته قبولی را کسب نمایید، عالوه بر فاکتور عالقه،  

کیفیت، بازار کار، مسافت، شهریه، رتبه بندی دانشگاه های آزاد، رتبه و تراز اکتسابی خود در هر زیر گروه را مد نظر  
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سابی شما در زیر گروهی بهتر باشد که در این شرایط توصیه می کنیم اگر به  قرار دهید. چون ممکن است رتبه و تراز اکت

رشته های آن زیر گروه عالقه دارید، انتخاب های خود را در ابتدا از بین رشته محل های مندرج در همین زیر گروه  

به نتیجه دلخواه در زمان اعالم اولویت بندی کرده و بعد از آن رشته های سایر زیر گروه ها را در لیست خود قرار دهید تا 

  .برسید 1401نتایج نهایی دانشگاه آزاد 

 

  

 ۱۴۰۱ نحوه چینش اولویت ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد
بهتر است انتخاب های خود را در سه دسته   ۱۴۰۱داوطلبان بعد از کسب اطالع از نحوه گزینش رشته دانشگاه آزاد 

خوشبینانه، منطقی و بدبینانه اولویت بندی نمایند. در این بخش طریقه اولویت بندی انتخاب رشته خوش بینانه، منطقی و  

  :بدبینانه را ارائه کرده ایم

  

    انتخاب رشته دانشگاه آزاد نحوه اولویت بندی کردن

نوع  

اولویت  

 بندی
   تعداد انتخاب  توضیحات 

خوش 

 بینانه 

برای قبولی دارد ولی   کمی که به نوعی داوطلب در آن ها شانس انتخاب هایی هستند 

 به دلیل
هستند به آن ها عالقه دارددر   خوبی های دانشگاه و  رشته  و با توجه به اینکه عالقه

به نوعی  رشته محل هایی که اختصاص دارد به انتخاب رشته کل این بخش از فرم

 دارید کمی خیلی شانس شانس قبولی در آن ها نداشته یا به عبارت دیگر

حداقل  

انتخاب و   درصد  20

درصد  25حداکثر 

 انتخاب

  

  

  

 منطقی 
منطقی رشته هایی هستند که سال گذشته داوطلبان با رتبه هایی نزدیک رتبه داوطلب  

درصورت تغییر نکردن ظرفیت ، منطقا در آن رشته محل پذیرفته شدند و امسال 

 .داوطلب امسال هم باید در آن کد رشته محل قبول شود 

انتخاب  درصد 15حداقل 

و حداکثر 

 انتخاب  درصد 20

  

  

  
   بدبینانه 



 

 
 

در آن ها با توجه  احتمال قبولی انتخاب هایی هستند که  

 .  شده است  تضمین در آن ها  قبولی است و به عبارتی بیشتر اکتسابی تراز و رتبه به

انتخاب و   15حداقل 

درصد  20حداکثر 

 انتخاب

  

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید آزاد مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاهبرای اطالع از 

  

افرادی که عالوه بر رشته امتحانی اول در رشته امتحانی شناور )هنر و زبان( هم شرکت کرده اند و مجاز به انتخاب رشته 

شدند، باید انتخاب های رشته امتحانی دوم یا سوم را نیز در همین فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد درج نمایند. در انتخاب  

 :ته عالوه بر عواملی که در مطالب باال عنوان کردیم، بهتر است به چند نکته قابل تأمل دیگر نیز توجه داشته باشیدرش

هزینه: متقاضیات باید حتماً در ترتیب انتخاب های خود، شهریه دانشگاه آزاد را نیز مورد توجه قرار داده و بر اساس تمکن  

انتخاب کنند تا هنگام اعالم نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد با مشکل رو به رو  مالی خود رشته محل های مورد عالقه را 

 .نشوند

 .کیفیت: بررسی وضعیت هیئت علمی دانشگاه های مورد عالقه، داوطلب را در انتخاب رشته کمک می کند 

ی قابل توجه باشد، اما  مسیر: شاخص بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، مسیر داوطلب است. ممکن است کیفیت دانشگاه

 .دانشگاه دیگری را در اولویت قرار دهد داوطلب به دلیل دوری مسافت

توجه به موارد ذکر شده باال باعث می شود فهرستی دقیق تهیه کنید که شما به عنوان داوطلب تمام شانس های خود را در آن  

 .وارد کنید  azmoon.org ت این دانشگاه به نشانیقرار داده و می توانید با خیال راحت انتخاب رشته خود را در سای

فرایند بررسی فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد توسط نرم افزار سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به این شکل است که انتخاب  

  .داوطلب به ترتیب بررسی می شوند   100تا  1های 

آن   ۱۴۰۱د، در زمان اعالم نتایج نهایی دانشگاه آزاد چنانچه ظرفیت رشته محلی توسط رتبه های باالتر تکمیل نشده باش

رشته محل به عنوان قبولی داوطلب اعالم می شود. در غیر این صورت انتخاب های بعدی متقاضی مورد بررسی قرار 

 .خواهد گرفت

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%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/


 

 
 

 

  

 اطالعیه 

انتخاب رشته دانشگاه های سراسری  از امسال انتخاب رشته پزشکی دانشگاه آزاد، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی با  

رشته دانشگاه آزاد موظف هستند کد رشته محل های مورد نظر  4ادغام شده است. داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این 

 .ثبت نمایند 1401خود را در فرم گزینش رشته های کنکور سراسری 

  

 آیا رشته های با آزمون دانشگاه آزاد را می شناسید؟
 .اطالع از رشته های با آزمون دانشگاه آزاد در زمان انتخاب رشته در این دانشگاه کامالً ضروری به نظر می رسد 



 

 
 

در ابتدا باید عرض کنیم که اکثر قریب به اتفاق رشته های با کنکور آزاد در ردیف شماری از رشته های با کنکور دانشگاه  

 .امتحان آشنا می کنیم آزاد اسالمی در انواع گروه های آزمایشی مورد 

  

 رشته های گروه تجربی با کنکور دانشگاه آزاد
 پرستاری  مامایی 

 مهندسی فضای سبز علوم و مهندسی صنایع غذایی
 دکتری عمومی -دامپزشکی بهداشت مواد غذایی

 بهداشت مواد غذایی دامپزشکی
 میکروبیولوژی شیمی کاربردی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 زیست شناسی سلولی و مولکولی فناوریزیست 

  

  

 رشته های گروه ریاضی فنی با کنکور دانشگاه آزاد
 مهندسی برق مهندسی ساخت و تولید

 مهندسی مکانیک مهندسی عمران    
 مهندسی نقشه برداری مهندسی معماری
 مهندسی پزشکی  مهندسی صنایع

 مهندسی ورزش  علوم و مهندسی آب 
 مهندسی مواد و متالورژی کاربردها ریاضیات و 

 معماری داخلی  مهندسی پلیمر
 مهندسی انرژی مهندسی نفت 

  

  



 

 
 

 رشته های گروه علوم انسانی با کنکور دانشگاه آزاد 

 علوم تربیتی  حسابداری 

 مددکاری اجتماعی  روانشناسی 

 اقتصاد  مدیریت بازرگانی 

 هتلداری  علوم ورزشی

 گردشگری علوم سیاسی

 حقوق مدیریت امور گمرکی 

  

  اطالعیه

در صورت داشتن تمامی شرایط الزم، با پرداخت هزینه، رشته محل های مورد عالقه خود را متناسب با گروه آزمایشی 

  .امتحانی )اصلی، شناور( استخراج نموده و اولویت بندی کنید

  

 ها هستند؟ دانشگاه های پذیرنده رشته های با کنکور دانشگاه آزاد کدام  
یکی از اصول مهم و اساسی در زمان انتخاب رشته اطالع داوطلب از دانشگاه های پذیرنده است. به عالوه، در کنار اطالع 

از اسامی هر کدام از دانشگاه ها شناخت بهترین دانشگاه های پذیرنده رشته تحصیلی مورد نظر و همین طور امکانات هر  

 .یک از آن ها نیز بسیار الزم است

 .در ادامه شما را با اسامی شماری از دانشگاه های پذیرنده آزاد در دوره با کنکور آشنا می کنیم

  

 دانشگاه های پذیرنده با کنکور دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد شهر قدس-استان تهران واحد ایرانشهر -استان سیستان و بلوچستان

 واحد یاسوج -بویراحمداستان کهگیلویه و  واحد آباده  -استان فارس
 واحد گچساران -استان کهگیلویه و بویراحمد واحد استهبان -استان فارس

 واحد گرگان -استان گلستان واحد قزوین ظرفیت خودگردان -استان قزوین



 

 
 

 واحد رشت-استان گیالن واحد زرند -استان تهران
 واحد بروجرد -استان لرستان واحد بندرعباس -استان هرمزگان

 واحد همدان -استان همدان واحد نراق  -رکزیاستان م
 واحد یزد -استان یزد واحد اسالمشهر-استان تهران

  

 ۱۴۰۱شرایط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 
ثبت نام کرده و در زمان  1401به علت ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد تمامی داوطلبانی که در کنکور سراسری 

برگزاری کنکور در جلسه آزمون حضور داشته اند، با توجه به توضیحات کارنامه کنکور سراسری خود در صورت مجاز 

 .شرکت نمایند ۱۴۰۱بودن، می توانند در انتخاب رشته دانشگاه 

شرکت در فرایند انتخاب رشته، نیازی به اعالم عالقه مندی در زمان ثبت نام کنکور سراسری ندارد و حتی داوطلبانی که  

در زمان ثبت نام تنها به منظور انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری شرکت کرده بودند، در صورت تمایل می  

 .شرکت کنند 1401انتخاب رشته دانشگاه آزاد  توانند با پرداخت هزینه در مرحله

 

  

 1401شهریه دانشگاه آزاد  
کسب آگاهی از شهریه رشته های مربوط به دانشگاه آزاد تأثیر بسیار زیادی در انتخاب رشته های داوطلبان خواهد داشت،  

ناسب میزان مبلغ پرداختی هر ترم با چرا که در هنگام شروع فرآیند انتخاب رشته، می بایست به این نکته نیز توجه کرد و ت

 .بودجه مد نظر قرار گرفته شود. شهریه رشته های مختلف برای مقطع کارشناسی این دانشگاه در جدول زیر ارائه شده است 

  

 1401شهریه مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 
 هنر علوم پزشکی علوم پایه فنی مهندسی علوم انسانی 

هزار   100میلیون و  4

  360میلیون و  6تا 

 هزار تومان

هزار   200میلیون و  4

  500میلیون و  6تا 

 هزار تومان

هزار   700میلیون و  3

  350میلیون و  5تا 

 هزار تومان

هزار   680میلیون و  7

  800میلیون و  11تا 

 هزار تومان

هزار   700میلیون و  3

  900میلیون و  4تا 

 هزار تومان



 

 
 

  

فرآیند انتخاب رشته، نتایج نهایی کنکور آزاد از طریق سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی این  بعد از پایان 

منتشر خواهد شد. افرادی که در هر کدام از رشته های انتخابی خود پذیرفته شده اند، می   azmoon.org دانشگاه به آدرس

  .ل قبولی خود مراجعه کرده و ثبت نام نهایی را انجام دهندبایست در زمان مشخص شده به صورت حضوری به دانشگاه مح 

اما افرادی که موفق به پذیرش در انتخاب های خود نشده اند، فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را به عنوان  

 .یکی از گزینه های انتخابی جهت ورود به دانشگاه را خواهند داشت

 

  

 تی باید توجه کرد؟ در انتخاب رشته آزاد به چه نکا
از آن جایی که بحث گزینش رشته در دانشگاه آزاد به هیچ وجه شوخی بردار نیست و باید نهایت دقت و توجه را در رابطه  

 .با آن به خرج داد پس در زمان انتخاب باید نکاتی مهمی را در نظر گرفت

رشته مورد نظر، فاصله شهر مورد نظر تا محل اقامت، آب  از جمله این نکات باید به مواردی همچون آخرین رتبه قبولی در  

و هوای شهر مورد نظر جهت ادامه تحصیل، مبلغ شهریه پرداختی برای هر یک از رشته های معرفی شده تحت عنوان  

 .رشته های با آزمون دقت الزم را مبذول دارید

  

 مشاوره انتخاب رشته آزاد 
های سراسری، تأثیر سوابق تحصیلی برای انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی  گاهدر مشاوره انتخاب رشته آزاد مانند دانش

دارد. یکی از اشتباهات رایجی که داوطلبان ممکن است در فرایند گزینش رشته با آن مواجه شوند، انتخاب رشته بدون توجه  

 .به استعداد و توجه به عالیق خود است

در مشاوره انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد به طور معمول مشاوران بر  این موضوعات از مهم ترین مسائلی است که 

شود. سپس در   کنند. ابتدا بر مبنای عالیق شما به اولیت بندی و انتخاب پرداخته می روی آن تمرکز کرده و به آن توجه می 

وید و از این طریق شما متوجه  ش های هوش و استعداد، استعدادیابی می های انتخابی شما، بر اساس آزمون بین رشته

 .خواهید شد که در کدام رشته موفقیت بیشتری را در آینده کسب خواهید نمود



 

 
 

شود، انتخاب رشته اصولی و درست و مطابق با  یکی دیگر از مواردی که در مشاوره انتخاب رشته آزاد به آن توجه می

 .ه شما مد نظر داریدای است ک تراز شما برای پذیرش در بهترین دانشگاه و رشته 

افراد بسیاری هستند که به دلیل بی اطالعی از مراحل انتخاب رشته و یا عدم مراجعه جهت مشاوره، با وجود تراز و سوابق  

 .های محبوب و پر طرفدار، ثبت نام کنند اند در رشته  تحصیلی مناسب، نتوانسته

ا مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. مشاوران ما  برای مشاوره انتخاب رشته آزاد به صورت اصولی و درست، ب

 .همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز حتی ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به شما داوطلبان عزیز خواهند بود

 

  

 1401جدیدترین اخبار دانشگاه آزاد 

 .ها و امتحاناِت ترم تابستان دانشگاه آزاد اعالم شد جزئیات کالس

بندی  گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دستورالعمل ثبت نام ترم تابستان برای مقاطع مختلف مطابق با برنامه زمانبه 

 :انتخاب واحد دوره تابستان در دانشگاه آزاد اسالمی به این شرح است

امتحانات ترم تابستان دربازه  شهریور ادامه دارد.  ۳تیر آغاز و تا  ۲۵از   های ترم تابستان ها کالس  بر اساس دستور العمل

 .شود  شهریور برگزار می ۱۰تا  ۵زمانی 

 تیرماه  ۲۰آغاز مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد از 

 .دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد ۱۴۰۱جزئیات برگزاری مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال 

گاه آزاد، طبق برنامه ریزی صورت گرفته به  به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دانش

و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای   1401داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال 

اند، اعالم می شود مصاحبه دوره   درخشان که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کرده

  .تیر ماه آغاز و تا روز شنبه یکم مرداد ماه ادامه خواهد داشت 20ال جاری از روز دوشنبه دکتری تخصصی س



 

 
 

 

  

 خالصه مطالب

و همچنین بررسی زمان انتخاب رشته، مشاوره  1401 راهنمای جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاددر این مقاله به بررسی 

 .پرداختیم 1401انتخاب رشته و میزان شهریه دانشگاه آزاد در سال ها در  انتخاب رشته آزاد، نحوه چینش اولویت

توانند مسیر درست  می  1401داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند که با مطالعه راهنمای جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

سب دچار ابهام و سوال هستید،  خود را برای داشتن انتخاب رشته مناسب هموار سازند. چنانچه هنوز هم در مسیر انتخاب منا 

توانید با کارشناسان با سابقه و کاردان ما در ایران تحصیل در تماس باشید تا با مشاوره انتخاب رشته آزاد شما را در   می

 .فرایند گزینش مناسب یاری نمایند

  

  



 

 
 

  

  

 . کنید  کلیکجهت دانلود پی دی اف مقاله 

  

  

 پادکست صوتی مقاله 

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/09/97.mp3"][/audio] 
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