
 

 
 

و   اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد چقدر است؟عالقه مندان به تحصیل به صورت مجازی، مایلند بدانند 

چنانچه در رشته های مختلف واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شدند، بعداً می توانند با این مدرک استخدام 

در این شرایط تمام فرایند آموزش به صورت مجازی می باشد و استاد و دانشجو باید از طریق  شوند یا خیر. از آنجا که 

سامانه معرفی شده توسط دانشگاه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، به همین دلیل بسیاری از دانشجویان دغدغه اعتبار مدرک 

 .این واحد را دارند

داریم به بررسی اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برای    با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد

شرکت در آزمون های دستگاه اجرایی و استخدام در ارگان های مختلف، پذیرش و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و همچنین  

در این واحد قرار دهیم.  جهت اپالی به خارج از کشور بپردازیم و اطالعاتی را در اختیار داوطلبان عالقه مند به تحصیل 

 .پس تا انتهای این مطلب با ما باشید

  

 معرفی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

با هدف توسعه و گسترش آموزش مجازی و بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی   1381دانشگاه آزاد در سال  �🁈�

استا با دریافت آموزش در کالس های حضوری، امکان تصمیم به تأسیس واحد الکترونیک گرفت تا دانشجویان بتوناد هم ر

شرکت در کالس های مجازی را داشته باشند. در واقع هدف اصلی پایه گذاری واحد الکترونیکی، فراهم ساخت فرصت  

  .برابر برای دانشجویانی است که به هر دلیلی نمی توانند در کالس های حضوری شرکت کنند

اه آزاد نحوه ارتباط بین استاد و دانشجو به صورت مجازی و از طریق تبادل فایل های در واحد الکترونیکی دانشگ�🁈�

تصویری آنالین، صوتی و متنی و یا شرکت در اتاق های کنفرانس خواهد بود. باید اشاره کرد که تحصیل در این واحد  

ویان دغدغه اعتبار این مدرک را دارند  رایگان نیست و دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه می باشند. اما بسیاری از دانشج

و برایشان این سوال پیش آمده که اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد چقدر است؟ آیا با این مدرک می توان در 

ارگانی استخدام شد و یا حتی شرایط مهاجرت با این مدرک وجود دارد یا نه که در ادامه در ارتباط با این موضوع به طور 

  .فصل توضیح خواهیم دادم



 

 
 

 

 ��اطالعیه  ��

  .مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به اندازه مدرک واحدهای حضوری این دانشگاه دارای اعتبار است

  

 میزان اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

ضرورت های آموزشی   وجود واحدهای درسی غیر حضوری در کنار واحدهای درسی حضوری یکی از مهم ترین�🁈�

دانشگاه آزاد است. به همین دلیل واحد آموزش الکترونیکی را تاسیس کرده تا افراد بتوانند در رشته های مختلف به صورت 

مجازی تحصیالت خود را ادامه دهند. اما برای بسیاری این سوال پیش می آید که اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه  

بان قبل از هر چیز می خواهند مطمئن شوند که پس از اتمام تحصیل خود این شانس را دارند که در  آزاد چقدر است؟ داوطل

 .جایی استخدام شوند یا شرایط مهاجرت تحصیلی با این مدرک برای آن ها فراهم خواهد بود یا نه



 

 
 

دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند، که  از سوی دیگر بسیاری تصور می کنند که تنها افرادی در واحد الکترونیکی �🁈�

سطح علمی پایینی دارند و داشنجویان نخبه با سطح علمی باال در دانشگاه های حضوری تحصیل می کنند. در صورتی که 

چنین نیست و بسیاری از دانشجویان نخبه نیز در این واحد در حال تحصیل هستند به دلیل موقعیت شغلی و خانوادگی امکان  

 .در کالس های حضوری را ندارند و ترجیح داده اند به صورت مجازی تحصیالت خود را ادامه دهندشرکت 

باید گفت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دارای اعتبار بسیار زیادی از نظر علمی است و بسیاری از اساتید با رتبه های �🁈�

همین امر تایید کننده اعتبار مدرک این واحد و برابری رتبه و علمی باال و رزومه قوی در این دانشگاه تدریس می کنند و 

 .امتیاز علمی آن با دانشگاه های حضوری است

 . بر روی لینک کلیک کنید مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برای اطالع از�� 

  

 شرایط استخدام با مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

ترونیکی دانشگاه آزاد به اندازه داشتن مدرک دانشگاه های حضوری است. شانس استخدام از طریق مدرک واحد الک �🁈�

پس از آن برای شرکت در آژمون های استخدامی    اشخاصی که با مدرک واحد الکترونیکی فازرغ التحصیل می شوند،

مدرک را ارائه دهند،   دستگاه اجرایی مانند بانک ها و سایر ارگان های دولتی، هیچ گونه محدودیتی ندارند و هر کجا که این

چنانچه آزمون خود را با موفقیت پشت سر بگذارند، می توانند به اسخدام این ارگان ها درآیند. اما در واحدهای خصوصی  

ممکن است کارفرمایان رویکرد مثبتی به مدرک مجای نداشته باشند، باالخص در شرایطی که موقیت شغلی مورد نظر، نیاز  

 .ته باشدبه مهارت های عملی داش

  

  میزان اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل 

با داشتن مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل هیچ گونه محدودیتی نخواهید داشت. شما می توانید   �🁈�

ن مقاطع برگزار می شود شرکت کنید  برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در آزمون هایی که در ای

و برای انتخاب رشته و ورود به دانشگاه های آزاد، روزانه، پیام نور، شبانه، غیرانتفاعی و … اقدام نمایید. بنابراین افراد  

اهم برای ادامه تحصیل تنها باید با برنامه ریزی دقیق و ارتقاء سطح علمی خود، شرایط را برای تحصیل در مقاطع باالتر فر

  .سازید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/


 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید د واحد الکترونیکی دانشگاه آزادثبت نام کارشناسی ارشبرای آشنایی با نحوه �� 

  

 اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برای اپالی 

بسیاری از فارغ التحصیالن واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، پس از اتمام دوران تحصیل ممکن است به فکر مهاجرت   ️✔

برای اخذ پذیرش دارای اعتبار کافی می باشد یا نه. باید اشاره کرد که مدرک  تحصیلی هستند، اما نمی دانند که این مدرک 

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد جهت مهاجرت تحصیلی کامال معتبر است و با مدرک واحد های حضوری این دانشگاه هیچ 

 .تفاوتی ندارد

ی خود را ارتقا دهید. همچنین کسب معدل باال  برای مهاجرت تنها باید رزومه علمی خود را قوی کنید و مهارت های زبان️✔

و داشتن نمره زبان مناسب می تواند شانس پذیرش شما در دانشگاه های خارج از کشور را باال ببرد. شرکت در دوره های  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 
 

یند آموزشی دانشگاه های مختلف، نوشتن و به چاپ رساندن مقاالت در ژورنال های معتبر نیز می تواند تاثیر بسزایی در فرا

مهاجرت شما داشته باشد، و اال اعتبار مدرک واحد الکترونیک نمی تواند مانعی برای مهاجرت تحصیلی شما محسوب  

  .شود

  

 شرایط تحصیل در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 

اد می واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، در آموزش مجازی در سطح کشور، به عنوان واحدی پیشرو تلقی می شود . افر ️✔

توانند به صورت شرکت در آزمون و یا از طریق ثبت نام بدون کنکور در این واحد مشغول به تحصیل شوند. ثبت نام در 

رشته های بدون کنکور واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد هر سال در دو نیمسال مهر و بهمن ما صورت می گیرد و معموالً  

ال یکسان هستند. در این واحد رشته های متنوعی چون مترجمی زبان فرانسه، رشته هایی که ارائه می شود در هر دو نیمس

مترجمی زبان آلمانی، فلسفه و حکمت اسالمی، ادیان و عرفان، مدیریت دولتی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی، 

  .رشته ها ثبت نام کنندروابط عمومی و ... ارائه می شوند که دانشجویان می توانند با توجه به عالقه خود در این 

برای ثبت نام داوطلبان باید در زمان تعیین شده از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، فرایند اسم  ️✔

نویسی خود را انجام دهند و پس از دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و اطالع از رشته های تحصیلی ارائه شده، نسبت به 

خاب رشته خود اقدام کنند. الزم به ذکر است ثبت نام در رشته های بدون آزمون واحد الکترونکی دانشگاه  اسم نویسی و انت

 .آژاد بر اساس معدل و سوابق تحصیلی داوطلبان انجام خواهد شد 



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزادبرای اطالع از �� 

  

 الکترونیکی دانشگاه آزاد جدیدترین اخبار پیرامون واحد 

 سامانه فعال دارد ۳۰واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی  ��

های توسعه داده شده در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد   اسالمی گفت: سامانه آزاد دانشگاه الکترونیکی واحد معاون فنی

 .است سامانه ۳۰اسالمی بیش از 

ها صرفاً  سامانه است که برخی از این سامانه  ۳۰های توسعه داده شده در واحد الکترونیکی بیش از  وی اشاره کرد: سامانه

دانشجویان، اساتید و کارکنان واحد الکترونیکی و برخی دیگر به صورت گسترده توسط کاربران خارج از واحد   توسط

 .گیرند الکترونیکی مورد استفاده قرار می

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 درصد دانشجویان دانشگاه آزاد تحصیل مجازی را می پسندند  ۷۰ ��

صورت آنالین با اصحاب رسانه برگزار شد،  ه بهپور آقابیگلو در نشست خبری ک به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف

ها   گفت: افتخار دانشگاه آزاد اسالمی این است که توانسته با واکنش سریع و آماده کردن امکانات از تعطیل شدن کالس

 .را در مسیر توسعه قرار دهد جلوگیری نماید و آموزش

مجازی را ارتقاء داد و در حال حاضر تمام فرآیند   جو آموزشهزار دانش ۲۰۰دانشگاه آزاد اسالمی با داشتن یک میلیون و 

ای  شود. وی افزود: در آینده  صورت مجازی به دانشجویان ارائه می ها به نامه ها، امتحانات و پایاننام، مدیریت کالس  ثبت

 .دهد نزدیک دانشگاه آزاد در دو بعد سایبری و فیزیکی سرویس ارائه می

 

 ��اطالعیه  ��

رشته های ارائه شده در دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی از تنوع زیادی برخوردارند و اکثراً نیز در گروه علوم انسانی می 

  .باشند



 

 
 

  

 خالصه مطالب

را دارند، معموال برایشان    داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد به صورت مجازی از طریق واحد الکترونیکی

می آید که اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد چقدر است؟ در این مقاله به طور مفصل در  این سوال پیش 

خصوص اعتبار این مدرک برای استخدام در ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی و همچنین جهت مهاجرت تحصیلی 

 .پرداختیم

شگاه دارای اعتبار می باشد و افراد پس از اتمام  اعتبار مدرک واحد الکترونیکی به اندازه واحدهای حضوری این دان

تحصیل هیچ گونه محدودتی در ارتباط با ادامه تحصیل، استخدام و اپالی تحصیلی نخواهند داشت و داشتن مدرک از این  

مقاله، واحد نمی تواند به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت فارغ التحصیالن به شمار آید. چنانچه پس از مطالعه مطالب این 

نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، می توانید با کارشناسان مجرب آکادمی ایران تحصیل با داشتن سابقه درخشان در ارائه  

  .مشاوره تحصیلی، تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی سواالت شما عزیزان باشند

  

 . نماییدکلیک برای دریافت پی دی اف مقاله �� 
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