
 

 
 

بسیاری از داوطلبان نمی دانند که چگونه باید نتایج ثبت نام دانشگاه آزاد را دریافت کنند. به همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم 

در این مقاله تمام موارد مربوط به دریافت جواب ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور را مورد بررسی قرار دهیم. الزم به ذکر 

تنها کافی است وارد سایت آزمون شوید. اگر آشنایی کامل  است بدانیم برای مشاهده نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

سامانه مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد را ندارید اصال نگران نباشید زیرا نحوه دریافت نتایج ثبت نام بدون کنکور 

ا آموزش داده خواهد شد. در این صورت هر متقاضی بعد از دانشگاه آزاد با استفاده از متن و تصویر در این مقاله به شم

مطلع شدن از زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میتواند برای مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد اقدام 

 .کند

د در اختیار شما قرار می دهیم. از در ادامه مقاله اطالعاتی را در مورد زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزا

سوی دیگر حاال اگر قصد دارید اطالعات کامل در مورد مباحث ذکر شده و بسیاری از موارد دیگر به دست بیاورید پیشنهاد 

 .می کنیم تا انتهای این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

  اطالعیه

 انجام میشود azmoonاعالم نتایج ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور از طریق سایت 

  

 زمان اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

شود. این نکته را در نظر داشته  نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو برهه زمانی مهر ماه و بهمن ماه اعالم می

بق رویه سال های گذشته، معموالً اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چند روز بعد از پایان ثبت نام باشید ط

روز بعد از اتمام  ۷الی  ۳صورت می پذیرد. در نتیجه زمانی که در مهر ماه و بهمن ماه ثبت نام را انجام داد می بایست بین 

انشگاه آزاد شده و از اعالم نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مطلع شویدمهلت ثبت نام و انتخاب رشته وارد سایت د . 

شاید برای شما سوال پیش بیاید که ثبت نام بدون آزمون دانشگاه های آزاد از چه تاریخی شروع و تا چه تاریخی ادامه خواهد 

یم. الزم به ذکر است بدانید ثبت نام دانشگاه آزاد داشت؟ در پاسخ به این سوال بهتر است به زمان ثبت نام مهر ماه اشاره کن

شود و تا اواخر شهریور ادامه دارددر مهر ماه از تیر و مرداد شروع می . 

 مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

این کار برای دریافت جواب ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور در گام اول باید وارد وب سایت آزمون شوید. پ برای انجام 

تنها کافی است عبارت آزمون را در در گوگل جستجو کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ما آدرس وب 

 .سایت آزمون را در گوگل تایپ کرده ایم و قصد داریم وارد وب سایت آزمون شویم
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نکه وارد وب سایت اعالم مطمئنا در حال حاضر در وب سایت آزمون هستید. این نکته را در نظر داشته باشید بعد از ای

نتایج دانشگاه آزاد شدید با صفحه ای مشابه با تصویر زیر مواجه می شوید همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید 

مقاطع مختلف همچون کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته برای شما به نمایش در 

مت از کار باید بر اساس مقطع خود یکی از مقاطع درج شده را انتخاب نماییدمی آید. در این قس . 

  



 

 
 

  

  

در مرحله بعد باید با استفاده از شماره شناسنامه، کد ملی و سال تولد وارد سامانه شده و نتیجه ثبت نام را مشاهده نمایید. 

رنجی رنگ قرار دارند. البته باید کد ر ناهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید تمامی موارد ذکر شده در یک کاد

 .امنیتی را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید

  



 

 
 

  

 بررسی رشته های دانشگاه آزاد پس از مشاهده نتایج

غیرپزشکی خالصه می  -در ابتدا بهتر است ذکر کنیم کلیه رشته های دانشگاه آزاد اسالمی در دو دسته رشته های پزشکی 

گردد که خود رشته های پزشکی نیز دارای دسته رشته های پیراپزشکی هستند که در میان رشته های دانشگاه آزاد تعدادی 

از آن ها بدون کنکور و با پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی بوده و مابقی بر اساس کنکور سراسری می باشند. الزم به ذکر 

کور دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند می توانند جهت مشاهده نتایج بدون کنکور است کلیه داوطلبانی که در رشته های بدون کن

 .دانشگاه آزاد به درگاه اعالم نتایج سایت آزمون مراجعه نمایند

  

 مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی  های مهندسیرشته

های خارجیزبان  زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی و زبان ایتالیایی 

های علوم انسانیرشته   حقوق، روانشناسی، مدیریت و حسابداری 



 

 
 

های هنریرشته  سینما، عکاسی، کارگردانی و موسیقی 

های علوم تجربیرشته  زیست شناسی، شیمی، مهندسی کشاورزی و شیالت 

  

ها در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد قابل انتخاب برای داوطلبانی است که واجد شرایط تعیین شده می کلیه این رشته

اما کلیه رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد که  .باشند همچنین از سوابق تحصیلی الزم نیز برخوردار می باشند

ری دانشگاه آزاد شرکت نمود، هیچ جایی در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بایست برای انتخابشان در آزمون سراسمی

 .ندارند

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر درباره ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد

  

  

 دکتری پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی رشته های پزشکی

لوم آزمایشگاهی، هوشبری، علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی و بهداشتپرستاری، مامایی، اتاق عمل، ع رشته های پیراپزشکی  

 اطالعیه مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

همانطور که در آموزش تصویری نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شاهده کردید امکان دریافت نتایج از درگاه ثبت 

وجود دارد. به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام بدون کنکور )با سوابق  azmoon.org نام دانشگاه آزاد اسالمی کشور

دریافت جواب ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور به سایت آزمون  تحصیلی( دانشگاه آزاد اسالمی می رسانیم که جهت

 .مراجعه نموده و در صورت قبولی با در دست داشتن مدارک شناسایی و رسید ثبت نام به واحد مربوطه مراجعه نمایند

راه بود. از ای همبا تغییرات عمده 1401برخالف پنج دوره قبل، ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن  1401سال 

هر داوطلب تنها یک رشته  1401توان به تغییر در نحوه گزینش داوطلبان اشاره کرد. قبل از سال مهمترین تغییرات می

شد. اما از کرد و در صورتی که ظرفیت آن رشته از قبل پر نشده بود، در همان رشته محل پذیرش میمحل را انتخاب می

رشته محل را از دفترچه ثبت نام بدون  20کنکور دانشگاه آزاد هر داوطلب باید حداکثر  به بعد و در ثبت نام بدون  97سال 

 اعالم و مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد کنکور دانشگاه آزاد انتخاب نماید و پس از پایان مهلت ثبت نام منتظر

 .باشد

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-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7/


 

 
 

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید جهت دسترسی به لیست رشتههای بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

  

 پس از مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد چه کنیم؟

رسانیم که بعد از اعالم نتایج در سایتبه اطالع کلیه پذیرفته شدگان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد می  

Azmoon.com د شد که زمان دقیق ، اطالعیه زمانبندی ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان توسط دانشگاه آزاد منتشر خواه

شودمراجعه داوطلبان پذیرفته شده واحدهای دانشگاه آزاد در آن اعالم می . 

 اخبار پیرامون مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

مانند سال های گذشته انجام می شود 1402کنکور   

تیر ابالغ نشود کنکور  ۱۵بر اساس اعالم رئیس سازمان سنجش، اگر مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی تا 

شودهمانند گذشته برگزار می ۱۴۰۲ . 

 تعیین زمان برای ثبت نام و انتخاب رشته

شهریور تعیین شده است 6مهلت ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور تا  . 

 خالصه مطلب

ین مقاله در رابطه با نتایج ثبت نام دانشگاه آزاد مطالبی را به شما ارائه نمودیم. همچنین تالش کردیم تا شما را از زمان در ا

اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد مطلع کنیم. از سوی دیگر تمام مراحل مشاهده نتایج پدون کنکور دانشگاه آزاد هم به 

ه شده است. در نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله برای شما مفید بوده باشدصورت تصویری به شما اموزش داد . 
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