
 

 
 

گاهی بسیاری از افراد دالیل مختلف خواهند به صورت مجازی در دانشگاه تحصیل کنند عالقه مند به ثبت نام در دانشگاه های غیر 

حضوری هستند. یکی از این دانشگاه ها، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد است. الزم به ذکر است این دانشگاه جزء دانشگاه های شهریه 

رشته  و ترم مهر و بهمن دانشجویان متقاضی را پذیرش می کند. بنابراین در این مقاله قصد داریم به معرفیپرداز می باشد و در د

بپردازیم و همچنین رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک آزاد را نیز ذکر کنیم تا آن دسته از  های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

رونیکی آزاد ثبت نام نمایند از اسامی این رشته ها مطلع شوند. پس پیشنهاد می کنیم تا متقاضیانی که می خواهند در دانشگاه الکت

انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران 

  .تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 شگاه آزادمعرفی واحد الکترونیکی دان

و در چهار گروه آموزشی دارای رشته می باشد. این دانشگاه دارای تاسیس شده است  ۱۳۸۴واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد از سال 

دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده مدیریت و دانشکده علوم پایه است و رشته های خود را به دانشجویان ارائه 

 .می دهد

نکته مهم اینکه در این دانشگاه تدریس به صورت مجازی از طریق ارتباط آنالین متنی، تصویری و صوتی با دانشجویان انجام می شود 

 .اینترنت قابل دسترس دانشجویان هستند و کلیه آموزش ها به وسیله

بر می باشد و امکان ادامه تحصیل برای فارغ عالوه بر این مدرک صادر شده رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد بسیار معت

 .التحصیالن این رشته ها در دانشگاه الکترونیکی آزاد و یا سایر دانشگاه ها وجود دارد

 

 .رشته تحصیلی و مقاطع مختلف در حال تحصیل می باشند ۳۰۰هزار دانشجو در  ۲۰در حال حاضر نیز در این دانشگاه بیش از 

  

  .��کلیک کنید ق تحصیلی دانشگاه آزادثبت نام با سواب بیشتر در موردبرای دریافت اطالعات �� 
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 رشته های دانشگاه آزاد الکترونیکی شرایط ثبت نام و تحصیل در

رشته تحصیلی را در مقاطع مختلف ارائه می دهد و عالقه مندان به تحصیل در این دانشگاه غیرحضوری  ۳۰۰دانشگاه آزاد الکترونیکی 

خواه خود توانند به صورت ثبت نام رشته های بدون کنکور و یا همچنین از طریق شرکت در کنکور سراسری به تحصیل رشته دل می

 .بپردازند

البته دانش آموزان پایه دوازدهم تنها در صورتی می توانند برای ثبت نام در دانشگاه الکترونیکی بدون کنکور اقدام کنند که تا قبل 

از پذیرش در این دانشگاه، بتوانند مدرک تحصیلی خود را دریافت نمایند. در ضمن دانشجویان متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی 

  .باشند دانشگاه این پذیرش و نام ثبت برای کارشناسی مدرک دارای باید  رشد نیزا

نکته مهم دیگر اینکه انصراف از رشته فعلی هم برای دانشجویانی که در حال تحصیل هستند و متقاضی شرکت در دانشگاه های 

 .الکترونیکی می باشند، شرط اصلی است

 



 

 
 

ام قدیم دارند تنها در صورت داشتن مدرک پیش دانشگاهی قادر به ثبت نام هستند و داشتن عالوه بر این داوطلبانی هم که مدرک نظ

 .ساله نظام قدیم برای تمامی داوطلبان شرط الزم است 4مدرک 

در خصوص پذیرش در رشته های بدون کنکور این دانشگاه نیز باید به سوابق تحصیلی و معدل فارغ التحصیلی توجه کرد و داوطلبانی 

 .معدل باالتری داشته باشند شانس پذیرش بیشتری نیز خواهند داشتکه 

از جمله ی مهمترین شرایط تحصیل در رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک دانشگاه آزاد نیز می توان به این مورد اشاره کرد که 

وجود ندارد. همچنین برای تحصیل در برخی  در رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک دانشگاه آزاد امکان نقل و انتقال دانشجویی

 .از رشته ها داشتن سالمت جسمانی برای متقاضیان ضروری می باشد

 
 



 

 
 

 لیست رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک آزاد

ن دانشگاه مطلع شوند بنابراین در زیر این رشته ها را ذکر کرده ایم. اما نکته داوطلبان می بایست قبل از ثبت نام از رشته های ای

در رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک آزاد در سال گذشته در هیچ یک از مقاطع کاردانی پیوسته  مهم و قابل توجه این است که

راین با توجه به این اطالعیه، در این مقاله تنها رشته های بناب .و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش نشده است

  .ایم کرده ذکر را  مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد

 :لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد الکترونیکی مقطع کارشناسی به شرح زیر هستند

 روانشناسی علوم تربیتی جامعه شناسی فقه و حکمت اسالمی

 ادیان و عرفان حسابداری مددکاری اجتماعی علوم قرآن و حدیث

نگاری روزنامه ادبیات فارسی  تاریخ تمدن و ملل اسالمی مدیریت دولتی 

  مهندسی کامپیوتر زبان و ادبیات ارمنی تاریخ مترجمی زبان فرانسه

  

 :عالوه بر موارد فوق، اسامی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد الکترونیکی شامل موارد زیر می باشد

 رشته های گروه هنر رشته های گروه فنی مهندسی رشته های گروه انسانی

 مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مهندسی صنایع زبان و ادبیات فارسی

 مجموعه هنرهای نمایشی و سینما مهندسی کامپیوتر زبان عربی

   مهندسی فناوری اطالعات علوم جغرافیایی

سنجش از راه دور و سیستم اطالعات 

 جغرافیایی
    مجموعه ایمنی صنعتی

     علوم ورزشی

     تاریخ

     علوم اقتصادی

     علوم اجتماعی

     معارف اسالمی



 

 
 

     الهیات و فلسفه

     فقه و حقوق

     علوم قرآنی

     مترجمی زبان انگلیسی

     زبان شناسی

     علوم تربیتی

     روانشناسی

     حسابداری و حسابرسی

     مجموعه مدیریت

     محیط زیست

     علوم فرهنگی

     مشاوره 

 �� اطالعیه ��

ممکن است برای سال جدید اسامی این رشته ها با تغییراتی همراه باشند بنابراین هنگام ثبت نام می بایست حتماً دفترچه انتخاب 

 .رشته را مطالعه نمایید

  زمان ثبت نام رشته های دانشگاه آزاد الکترونیکی

در دو مرحله قابل ثبت نام هستند و هر سال پیش از شروع نیمسال تحصیلی اول و دوم و  رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

 .عیه ای اعالم می گردندقبل از زمانبندی انتخاب رشته های واحد دانشگاه آزاد الکترونیکی توسط این دانشگاه در اطال

 مزایای ثبت نام در دانشگاه آزاد الکترونیکی

این دانشگاه برای افرادی که به دلیل مشغله نمی توانند به صورت حضوری به تحصیل در دانشگاه پردازند مناسب می باشد. در این 

یل های صوتی، ویدیویی و جزوه های درسی دانشگاه نیز مثل رشته هایی که به صورت حضوری برگزار می شوند اساتید از طریق فا

به دانشجویان خود درس می دهند و با آنها در ارتباط می باشند. از مزایای دیگر تحصیل در رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه 

 :آزاد نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد



 

 
 

 مدرک معتبر از دانشگاه آزاد در پایان تحصیل ��

 هز با آخرین تکنولوژی های روز دنیافضای آموزشی مج ��

 کاهش هزینه های رفت و آمد ��

 نبودن محدودیت زمانی و مکانی برای آموزش الکترونیکی ��

 تعامل کامل بین دانشجویان و استادان ��

  امکان ضبط جلسات کالس و مشاهده مجدد دانشجویان در زمان دلخواه ) در بازه زمانی مشخص شده( ��

 افزایش کیفیت آموزش و یادگیری دانشجویان ��

 دسترسی سریع به منابع مطالعاتی و اطالعاتی دانشجویان ��



 

 
 

 

  .��کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 

 اخبار پیرامون رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

 غیر مجاز بودن پذیرش دانشجویان الکترونیکی دوره دکتری تخصصی ✅

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی اطالعیه ای در مورد دوره های مجازی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرده است که این دانشگاه 

ی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی واحد تهران مرکز برای پذیرش دانشجو به شیوه تنها می تواند در رشته های نظر

   .الکترونیکی اقدام نماید
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بنابراین پذیرش دانشجوی الکترونیکی در دوره دکتری تخصصی برای این دانشگاه وجود ندارد و بر اساس مجوز شورای گسترش 

ه تنها می تواند در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد آموزش عالی در واحد تهران مرکز این دانشگا

 .به پذیرش دانشجو به شیوه آموزش الکترونیکی و مجازی اقدام کند

 برگزاری امتحانات رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به صورت حضوری ✅

 

رده است که امتحانات این واحد به صورت حضوری طبق روال گذشته برگزار مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم ک

 .خواهند شد

  .��کلیک کنید ثبت نام کاردانی دانشگاه آزاد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 �� خالصه مطلب

بود و گفتیم  رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آنچه که در این مقاله به بررسی آن پرداختیم معرفی دانشگاه آزاد الکترونیکی و

مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش  این دانشگاه در سال گذشته در هیچ رشته ای در

 .بیان کردیماست. بنابراین در مقاله فوق اسامی رشته های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد این دو مقطع را  نکرده

را نیز ذکر کردیم. همچنین شرایط ثبت نام و افزون بر این سایت این دانشگاه را نیز مورد بررسی قرار داده مزایای تحصیل در آن 

تحصیل در رشته های آزاد الکترونیکی را شهر داریم و زمان ثبت نام و میزان شهریه هر یک از رشته ها را به طور کامل مورد بررسی 

 .قرار دادیم

 

ز به دریافت راهنمایی های بیشتر می امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد اما در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیا

توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید یا در انتهای همین مقاله سوال و مشکل خود را به صورت کامنت برای ما 

 .مطرح کنید تا مشاوران مجرب و کارآزموده ایران تحصیل کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند
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