
 

 
 

  تحصیل ایساه|  ٍا داىؽگاً لیعت+  4114 آشاد داىؽگاً کازداىی ٍای زؼتٌ

داىؽگاً آشاد، ٍس ظالٌ دز ىِتت مَس مااً ُ تَناو مااً دز ممااخت م تااد کاازداىی، کازؼياظای، کازؼياظای 

رشته هات کهرت ری   ه ازؼد ُ دکتسی اش داُخاثاه م تاد داىؽدِ می پریسد. داىؽدِیاىی کٌ لصاد دازىاد دز

ثثت ىام کييد تاید خثك آخسیو مدزک تحصیای خِد ُ تا زعایات کاسده ظاایس ماِازد دز مم ات  ی  شگ ههآز ی

کازداىی پیِظتٌ یا ىاپیِظتٌ ىام ىِیعی کييد. زؼتٌ ٍاای مم ات کاازداىی آشاد تاٌ دُ دظاتٌ تاا آشماِه ُ تادُه 

اىؽادِ مای آشمِه تمعیم می ؼِد کٌ دز ظال ٍای اخیاس ، تیؽاتس تاس اظااض ظاِاتك تحصایای اش داُخاثااه د

 .پریسد، ُلی ؼسایط پریسغ تسخی اش زؼتٌ ٍای آه تيَا تس اظاض ؼسکت دز کيکِز ظساظسی اظت

لیعاات زؼااتٌ ٍااای کااازداىی داىؽااگاً آشاد ٍااس ظااالٌ تااس اظاااض آخااسیو غااِاتط داىؽااگاً آشاد ت ییااس ماای کيااد  

 .ٌ ٍا م ات ؼِیدتياتسایو الشم اظت ؼنا اش آخسیو ت ییسات داىؽگاً آشاد تسای ثثت ىام دز ایو زؼت

  

 رشه ها کهر ری   هپیوسه هوهر ری   ه  پیوسه هی  شگ ههآز ی

داىؽدِیاه تسای ثثت ىام دز زؼتٌ ٍای داىؽگاً آشاد دز مم ت کازداىی تاید تٌ ایو ىکتٌ تِخٌ کييد کٌ زؼتٌ 

تحصیای آه ٍا دز مم ت کازداىی تٌ صِزت پیِظتٌ یا ىاپیِظتٌ اظت. دلات تاٌ ایاو ىکتاٌ تعایاز مَام اظات  

 .شیسا تفاُت ٍای شیادی میاه ایو دُ گصیيػ ُخِد دازد

ٍای کازداىی پیِظتٌ ؼسایط متفاُتی دازد ُ دز آه داىؽدِیاه تا محادُدیت ٍاای تیؽاتسی  ثثت ىام دز زؼتٌ

مِاخااٌ ٍعااتيد. داىؽاادِیاىی کااٌ لصااد دازىااد دز زؼااتٌ ٍااای مم اات کااازداىی آشاد تااٌ صااِزت پیِظااتٌ دزض 

 .ت ِاىيد تاید اش ؼسایط اىت اب زؼتٌ ُ زؼتٌ ٍای مداش خِد آؼيایی داؼتٌ تاؼيد

داُخاثاااىی کااٌ مقادل لثااِلی دیاا ام هيای ُ حسهااٌ ای، کااازداىػ، عااِم زیاغاای ُ عاااِم دز حاال حاغااس کایاٌ 

اىعاىی زا دازىد می تِاىيد دز زؼتٌ ٍای مم ت کازداىی آشاد ثثت ىام کييد. ٍس چيد کٌ داىؽگاً آشاد دز میاه 

هتاٌ اظات  لثِل ؼدگاه زؼتٌ ٍای تا آشمِه ُ تدُه آشمِه داىؽگاً آشاد تفااُت ٍاای شیاادی زا دز ىگاس گس

 .اما ىعثت تٌ ظایس داىؽگاً ٍای ُشازت عاِم ظ تگیسی کنتسی اعنال می کيد

 .کایک کيید کازداىی تٌ کازؼياظی داىؽگاً آشاد تدُه کيکِز خَت اخالع اش
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ٍصیيٌ ثثت ىام دز زؼتٌ ٍای کازداىی داىؽگاً آشاد پیِظتٌ ُ ىاپیِظتٌ متفاُت اظت کاٌ ؼانا لثال اش اىت ااب 

حصاایل تااٌ عيااِاه یکاای اش مؽاااُزاه آمِشؼاای ُ زؼااتٌ دز مااِزد آه ٍااا تحمیااك کيیااد. کازؼياظاااه ایااساه ت

تحصیای می تِاىيد دز ایاو شمیياٌ ؼانا زا تیؽاتس زاٍيناایی کيياد. لارا تاسای کعاة اخالعاات دلیاك دز ماِزد 

 .ٍصیيٌ ثثت ىام زؼتٌ ٍای مم ت کازداىی آشاد تا آه ٍا تناض تگیسید

  

 1041لیستهرشه ها کهر ری   هی  شگ ههآز یه

داىؽگاً آشاد دز مم ت کازداىی تٌ صاِزت پیِظاتٌ ُ ىاپیِظاتٌ اش داُخاثااه محتاسم  ٍناه گِىٌ کٌ می داىید

تایاد اش ایاو زؼاتٌ ٍاا م اات  1001داىؽدِ می پریسد. ؼنا تسای ثثت ىام دز زؼتٌ ٍای مم ت کاازداىی آشاد 

تحصایای تاؼید ُ تس اظاض آه ٍا اىت اب زؼتٌ کيید. ثثت ىام دز ایو زؼتٌ ٍا تيَا تس اظاض آخاسیو مادازک 

ُ ىِع زؼتٌ ؼنا اظت کٌ تاید آه ٍا زا دز ىگاس تگیسیاد. حاال دز شیاس لیعات زؼاتٌ ٍاای کاازداىی داىؽاگاً 

 .زا تسای ُزُدی مَس ماً تس اظاض دهتسچٌ آشمِه اعالم می کيیم 1001آشاد 



 

 
 

 .کایک کيید داىؽگاً ٍای تدُه کيکِز تسای کعة اخالعات تیؽتس دز مِزد

 1041رشه ها کهر ری   هپیوسه هوهبدونهآزمونهی  شگ ههآز یه

 1001لیعت زؼتٌ ٍای تدُه کيکِز کازداىی داىؽگاً آشاد 

 کازداىی پیِظتٌ

 لانصىی ظاخت ُ تِلید ىسم اهصاز کام یِتس

 خساحی ُ دُخت ىماؼی مکاىیک خِدزُ

 اظت ساج مقده گساهیک –هتِ گساهیک  عنساه

 تثسید تستیت کِدک حعاتدازی

 زی تٌ گسی مدیسیت خاىِادً ىمؽٌ تسدازی

 خِؼکازی امِز ادازی حسازت مسکصی ُ تَِیٌ م ثِع

 امِز دامی تستیت تدىی خساحی صيقتی

 صيایت چِب ُ مثاناه الکتسُىیک عنِمی ىمؽٌ کؽی صيقتی

 هياُزی تِلیدات شزاعی چاپ الکتسُتکيیک

 هياُزی پسُزغ دام اىینیؽو مقنازی داخای

 ىاُتسی خساحی ُ ظاخت خال ُ خِاٍس صيایت ؼینیایی

 هياُزی تِلیدات تاغی چاپ دظتی-ٍيسٍای تدعنی مقنازی

 – صيایت هاصی صيایت ىعاخی
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 1041رشه ها کهر ری   ه  پیوسه هوهبدونهآزمونهی  شگ ههآز یه

 1001لیعت زؼتٌ ٍای تدُه کيکِز کازداىی داىؽگاً آشاد 

 کازداىی ىاپیِظتٌ

 کازداىی هيی تاشزظی خِغ مقنازی ظيتی آماز

کااازداىی هياای تاااشی ظاااشی زایاىااٌ  مکاىیصاظیِه کؽاُزشی الکتسُىیک ٍِاپینا

 ای

 کازداىی هيی تسق ىسم اهصاز کام یِتس اىسژی تددید پریس خِزؼیدی

الکتسیاااک  –کاااازداىی هيااای تاااسق  ژئِدشی –ىمؽٌ تسدازی  تستیت مقام آمِشغ زیاغی

 ىیسُگاً

تقنیااااااس ُ ىگَاااااادازی تدَیااااااصات 

 پصؼکی

کاااازداه هياااای کازٍااااای عنااااِمی 

 ظاختناه

 تسق صيقتی –کازداىی هيی تسق 

 تسق متسُ –کازداىی هيی تسق  کازداه هيی م اتسات زاٍعاشی



 

 
 

 –کااااازداىی حسهااااٌ ای مقنااااازی  م اتسات ٍِاپینا

 مقنازی داخای

تاظیعااااات  –کااااازداىی هياااای تااااسق 

 الکتسیکی ظاختناه

تقنیااااس ُ  –کااااازداىی هياااای تااااسق  کازداىی هيی آظاىعِز ُ پاٌ تسلی مقنازی

 ىگَدازی ماؼیو ٍای الکتسیکی

کازداىی هيی ازتثاخات ُ هياُزی  کازداىی هيی الکتسُىیک صيقتی

 (ICT) اخالعات

 تِشیت –کازداىی هيی تسق 

کازداىی هيی اینيی کاز ُ حفاظت  کازداىی هيی اُیِىیک ٍِاپینا

 هيی

کاااازداىی هيااای تَاااسً تاااسدازی زاً 

 آٍو

تِلیاد  –کازداىی هيی صيایت چِب 

 مثاناه

تسىاماٌ  –کازداىی هيی ىسم اهاصاز 

 ظاشی کام یِتسی

 –اماااااااااِز شزاعااااااااای ُ تااااااااااغی 

 تکيِلِژی تِلیدات تاغی

 –کاااازداىی هيااای صااايایت دازُیااای 

 تِلید دازُ

تکيِلِژی  –مِز شزاعی ُ تاغی  عاخیکازداىی هيی ى

 تِلیدات شزاعی

 –کاااازداىی هيااای صااايایت دازُیااای 

 تِلید دازُ

چاااسم ُ  –کاااازداىی هيااای ىعااااخی 

 پِظت

 تَداؼت ُ تینازی ٍای خیِز

 –کااازداىی هياای صاايایت ظااسامیک 

 آشمایؽگاً

 تستیت مقام آمِشغ عاِم تدستی کازداىی هيی ىمؽٌ کؽی صيقتی

مکاىیاک  –کازداىی هيای مکاىیاک 

 ؼياُزٍای صیادی

تِلیااد ُ تَااسً تااسدازی اش گیاٍاااه  کازداىی هيی ىِزد هِالد

 دازُیی ُ مق س

مکاىیاک  –کازداىی هيای مکاىیاک 

 ماؼیو آالت صيقتی

 کازداىی هيی ٍِاىِزدی _ خاثاىی

PPL 

 تکيِلِژی آتیازی

مکاىیاک  –کازداىی هيای مکاىیاک 

 شزاعی ُ تاغی ماؼیو ٍای

ظیعااتم  –کااازداىی هياای کااام یِتس 

 ٍای کام یِتسی

 تکيِلِژی تِلیدات دامی

ىیسُگاااً  –کااازداىی هياای مکاىیااک 

 حسازتی

 تکيِلِژی تِلیدات گیاٍی کازداىی هيی کؽتی

 تکيِلِژی خيگادازی کازداىی هيی کيتسل کازداىی هيی مکاىیک خِدزُ

کاااااازداىی هيااااای کيتاااااسل کیفیااااات  کازداىی هيی مکاىیک متسُ

 ل قات مکاىیکی

 تکيِلِژی چِب

کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای تَداؼااااااات 

 محصِالت دامی

 –کاااازداىی هيااای صااايایت غااارایی 

 گِؼت ُ هسآُزدً ٍای گِؼتی

 امِز دُلتی

تِلیاااد ُ  –کاااازداىی هيااای تاغثااااىی 

 هسآُزی پعتٌ

 –کااااازداىی هياااای مياااااتت خثیقاااای 

 حفاظت ُ حنایت مياتت خثیقی

 امِز گنسکی

تِلیاااد ُ  –کاااازداىی هيااای تاغثااااىی   امِز مالی ُ مالیاتی آمِشغ حسهٌ ُ هو



 

 
 

 هسآُزی خسما

تِلیاااد ُ  –کاااازداىی هيااای تاغثااااىی 

 هسآُزی شعفساه

 تاظتاه ؼياظی آمِشغ دیيی ُ عستی

کاااازداىی هيااای تِلیاااد لااااز  ٍاااای 

 خِزاکی

 تینٌ آمِشغ شتاه ُ ادتیات هازظی

 تستیت مقام لسآه کسیم آمِشغ ُ پسُزغ اتتدایی کازداىی هيی تِلید ُ هسآُزی چای

 –کاااااااازداىی هيااااااای دام اااااااسُزی 

 پسُزغ شىثِز ععل

آمااااااِشغ ُ پااااااسُزغ کِدکاااااااه 

 اظتثيایی

 حعاتدازی

 –کاااااااازداىی هيااااااای دام اااااااسُزی 

 پسُزغ صيقتی خیِز

 زُاتط کاز التصاد کاز ُ تَسً ُزی

تکثیس ُ  –کازداىی هيی دام سُزی 

 پسُزغ صيقتی گاُ

 عاِم لضایی امِز تاىکی

ؼایس  –کازداىی هيی صيایت غرایی 

 ُ هسآُزدً ٍای لثيی

 عاِم ُزشؼی امِز تستیتی

کازداىی حسهٌ ای امِز دٍیازی ُ 

 ؼِزاٍا

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ آمادگی خعناىی

 –کااازداىی حسهااٌ ای تستیاات تاادىی 

 مستیگسی ُزشغ ظالنيداه

کازداىی حسهاٌ ای اماِز کتاتادازی 

 ُ اخالع زظاىی

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ تعکتثال

کاااازداىی حسهاااٌ ای تستیااات مستااای 

 پایٌ تدىعاشی مقاِلیو

کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای اینيااااااای ُ 

 تَداؼت ُاحدٍای صيفی

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ پسُزغ اىدام

کاااازداىی حسهاااٌ ای تستیااات مستااای 

 پیػ دتعتاىی

کازداىی حسهٌ ای اینيی ُ حفاظت 

 تصسهات ظاختناىی

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ تیساىداشی

کاااازداىی حسهاااٌ ای تستیااات مستااای 

 خاىٌ کِدک ُ ىِخِاه

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی  کازداىی حسهٌ ای تاشازیاتی

 مستیگسی پایٌ ؼ سىح

کاااازداىی حسهاااٌ ای تستیااات مستااای 

 مَدکِدک

 –کااااازداىی حسهااااٌ ای تاشزگاااااىی 

 اىثازدازی

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ ؼيا

کاااااازداىی حسهاااااٌ ای تکيِلاااااِژی 

 آمِشؼی

 –کااااازداىی حسهااااٌ ای تاشزگاااااىی 

 خدمات مؽاُزً امالک

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ هِتثال

 –کاااازداىی حسهاااٌ ای حعااااتدازی 

 حعاتدازی صيقتی

 –کااااازداىی حسهااااٌ ای تاشزگاااااىی 

 مؽاُزً حمِلی اصياف

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی 

 مستیگسی پایٌ هِتعال

 –کاااازداىی حسهاااٌ ای حعااااتدازی 

 حعاتدازی مالی

 –کازداىی حسهٌ ای تستیات تادىی  کازداىی حسهٌ ای پیسایػ مسداىٌ

 مستیگسی پایٌ ُالیثال

 –کاااازداىی حسهاااٌ ای حعااااتدازی 

 حعاتدازی مالیاتی



 

 
 

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای مااااااددکازی 

 اُزژاىط اختناعی –اختناعی 

کازداىی حسهٌ ای مستیگاسی پایاٌ 

 کؽتی

 ٍيسٍای ىنایؽی

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای مااااااددکازی 

 مددکازی خاىِادً –اختناعی 

دازی  کااازداىی حسهااٌ ای میَنااااه

 ٍِاپینا

خساحی  –کازداىی حسهٌ ای چاپ 

 چاپ

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای مااااااددکازی 

 مددکازی کِدک –تناعی اخ

 کازداىی حسهٌ ای چاپ ُ ىؽس کازداىی حسهٌ ای کِدکیازی

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای مااااااددکازی 

 مسالثت ظالنيداه –اختناعی 

کاااازداىی حسهاااٌ ای دُخااات ٍاااای  اىینیؽو

 ظيتی ایساه

امِز  –کازداىی حسهٌ ای مدیسیت 

 ادازی

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای دُخاااااات ُ  حفاظت ُ مسمت آثاز تازی ی

 تکيِلِژی لثاض

امِز  –کازداىی حسهٌ ای مدیسیت 

 دهتسی

 –کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای ظااااااایينا  صيایت دظتی

 تصِیستسدازی

 –کاااااازداىی حسهاااااٌ ای مااااادیسیت 

 خدمات تيدزی

خساحاااااااای ُ ظاااااااااخت خااااااااال ُ 

 خِاٍسات

هااایام  –کاااازداىی حسهاااٌ ای ظااایينا 

 ظاشی

کازداىی حسهٌ ای مدیسیت کعة ُ 

 کاز

 –کازداىی حسهٌ ای صيایت دظاتی  مِشً ٍا ُ تياٍای تازی ی

 ظفال ُ کاؼی ظيتی

کازداىی حسهٌ ای مدیسیت کعة ُ 

 کاز ُزشؼی

 –کازداىی حسهٌ ای صيایت دظاتی  ٍيسٍای چِتی

 هسغ دظتثاف

کازداىی حسهٌ ای مسالثات شیثاایی 

 پِظت ُ مِ

 –کازداىی حسهٌ ای صيایت دظاتی  ٍيسٍای ظيتی

 هسغ دظتثاف

کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای ٍيسٍاااااااای 

 عکاظی –تدعنی 

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای ٍيسٍااااااای 

 ىماؼی –تدعنی 

کاااازداىی حسهاااٌ ای کاااازگسداىی ُ 

 خساحی تاشی ٍای زایاىٌ ای

کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای ٍيسٍاااااااای 

 گساهیک –تدعنی 

کااااااازداىی حسهااااااٌ ای ٍيسٍااااااای 

 خساحی صحيٌ –ىنایؽی 

 کازداىی هيی ؼَسظاشی

 –کازداىی هيای تدَیاصات پصؼاکی 

 تدَیصات اتاق عنل

 کازداىی حسهٌ ای امِز پعتی تکيِلِژی مستت ُ آت یصدازی

کااازداىی هياای تصاافیٌ آب ُ پعاااب 

 صيایت غرایی

 –کاااازداىی حسهاااٌ ای حعااااتدازی  تکيِلِژی مِاد غرایی

 حعاتسظی

کاااازداىی هيااای تقنیاااس ُ ىگَااادازی 

 ٍِاپینا

کاااااازداىی حسهاااااٌ ای حعااااااتدازی  دام صؼکی

 ؼسکت ٍای تینٌ

ازؼااد  –کازداىی حسهٌ ای حماِق  ؼینی آشمایؽگاٍی کازداىی هيی خِؼکازی

 ُ مقاغدت لضایی



 

 
 

کازداىی هيی حفازی چاً ٍای ىفات 

 ُ گاش

حماِق  –کازداىی حسهٌ ای حماِق  غرایی –ؼینی آشمایؽگاٍی 

 ثثتی

 –کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای حماااااااِق  گیاً پصؼکی کازداىی هيی دیع چسی پسُاش

 خدمات لضایی

 –کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای حماااااااِق  متسخنی شتاه اؼازً ایساىی کازداىی هيی زتات

 ؼِزای حل اختالف

کاااااااازداىی هيااااااای ؼاااااااثکٌ ٍاااااااای 

 کام یِتسی

 کازداىی حسهٌ ای خدمات گنسکی مدیسیت تاشزگاىی

 کازداىی حسهٌ ای زُاتط عنِمی مدیسیت صيقتی کازتسدی  کازداىی هيی صيایت پالظتیک

 –کاااااازداىی هيااااای صااااايایت چااااااپ 

 ماؼیو آالت

 کازداىی حسهٌ ای ظالمت یازی ٍتادازی

 –کازداىی حسهٌ ای صيایت دظاتی  کازداىی حسهٌ ای آزایػ شىاىٌ تکيِلِژی ؼیالت

 مصيِعات ظيگی

کاااازداىی حسهاااٌ ای اخفاااا حسیاااك  تکيِلِژی صيایت غرایی

 ؼَسی

کااازداىی حسهااٌ ای صاايایت دظااتی 

 چسمی

 کازداىی حسهٌ ای خساحی لثاض کازداىی حسهٌ ای امداد ظِاىح تکيِلِژی ماؼیو ٍای کؽاُزشی

 –کازداىی حسهٌ ای خال ُ خِاٍس  کازداىی حسهٌ ای امِز تِزض تکيِلِژی محیط شیعت

 ظاخت شیِزآالت تا دظت

 –کاااااازداىی حسهاااااٌ ای مِظااااایمی 

 ىِاشىدگی ظاش ایساىی

 کازداىی حسهٌ ای عکاظی خثسی کازداىی حسهٌ ای امِز تینٌ

کاازداىی حسهااٌ ای ىِاشىاادگی ظاااش 

 کالظیک

 کازداىی حسهٌ ای گسدؼگسی متسخنی شتاه اىگایعی

کاااااااازداىی حسهاااااااٌ ای ٍيسٍاااااااای 

 آتگیيٌ –تدعنی 

کازداىی حسهاٌ ای مدیحاٌ ُ مسثیاٌ  آمِشغ شتاه اىگایعی

 ظسایی

  

دز تاال لیعت زؼتٌ ٍای مم ت کازداىی آشاد زا تسای ؼنا تیاه کسدیم  اما لیعت کامل ُ دلیاك آه ٍاا زا مای 

مای  کاِز داىؽاگاً آشاددهتسچاٌ تادُه کي تِاىید دز دهتسچٌ ثثت ىاام داىؽاگاً آشاد مؽااٍدً کيیاد. تاسای داىااِد

 .تِاىید زُی لیيک آتی کایک کيید

 اخالعیٌ

https://irantahsil.org/unpublished-prospectus-of-azad-university/


 

 
 

ؼنا تسای اخالع اش لیعت کامل داىؽگاً ٍای آشاد پریسىدً دز مم ت کازداىی پیِظتٌ ُ ىاپیِظتٌ دهتسچٌ 

 .اىت اب زؼتٌ آه زا داىاِد کيید

 

  

 1041زم نهثبته  مهیرهرشه ها کهر ری   هی  شگ ههآز یه

ت ىام کييد تاید دز تازیخ ممسز ؼدً ىام ثث 1001داُخاثاىی کٌ لصد دازىد دز زؼتٌ ٍای مم ت کازداىی آشاد 

ىِیعی کييد، دز غیس ایو صِزت تاید ميتگس تکنیل ظسهیت یا ُزُدی تقدی تاؼيد. دز حال حاغس داىؽگاً 

 .زا تٌ صِزت شیس اعالم کسدً اظت 1401 رشه ها کهر ری   هی  شگ ههآز ی آشاد شماه تيدی ثثت ىام

 شماه ثثت ىام مم ت تحصیای

 1001مسداد  22تا  5 ُزُدی مَس –داىی کاز

 دی تا تَنو ُزُدی تَنو –کازداىی 



 

 
 

ت. دز ميتؽاس ىؽادً اظا 1001تاسای ُزُدی تَناو مااً  ثثت ىام کاازداىی داىؽاگاً آشاد ٍم اکيِه تازیخ دلیك

آذز ماً تِد کٌ دز آه داُخاثاه می تِاىعتيد دز زؼتٌ ٍای ماِزد عاللاٌ  20تا  10ظال گرؼتٌ ایو تازیخ اش 

خِد دز مم ت کازداىی داىؽگاً آشاد ثثت ىام کييد. حال ظایت ایساه تحصیل دز صِزت اىتؽاز تاازیخ دلیاك 

 .آه زا تسای ؼنا اعالم خِاٍد کسد 1001ثثت ىام ُزُدی تَنو ماً 

 .کایک کيید لیعت زؼتٌ ٍای تدُه کيکِز داىؽگاً آشاد خَت اخالع اش

 1041ثبته  مهیرهرشه ها کهر ری   هی  شگ ههآز یه

ایاو اظات کاٌ  1001یکی اش مِغِعات مَام تاسای داُخاثااه ثثات ىاام دز زؼاتٌ ٍاای مم ات کاازداىی آشاد 

یخ مماسز ؼادً تاٌ ظاایت چگِىٌ دز زؼاتٌ ماِزد ىگاس خاِد ثثات ىاام کيياد. آه ٍاا تاسای ایاو کااز تایاد دز تااز

مساخقٌ کييد ُ مساحال ثثات ىاام خاِد زا اىداام دٍياد. مقناِال  azmoon.org ظيدػ داىؽگاً آشاد تٌ ىؽاىی

مادازک الشم تاسای  ؼنا تسای ثثت ىام دز داىؽگاً آشاد تٌ مدازکی ىیاش دازید کٌ می تِاىیاد تاا م القاٌ ممالاٌ

 .ؼِیداش آه ٍا م ات  ثثت ىام داىؽگاً آشاد

دز ُزُدی تَنو ماً تاید دز تازیخ مؽ ص ؼدً تاٌ  1001تسای ثثت ىام دز زؼتٌ ٍای مم ت کازداىی آشاد 

 .مساخقٌ کيید ُ دز آه خا پط اش م القٌ دهتسچٌ زاٍينا ثثت ىام کيید azmoon.org ظایت

ز کااز زؼاتٌ ماد ىکتٌ ای کٌ دز ایاو خاا تعایاز مَام اظات، اىت ااب ٍِؼانيداىٌ ؼانا تاس اظااض عاللاٌ ُ تااشا

ىگستاه اظت  شیسا اگس اىت اب دزظتی ىداؼتٌ تاؼید دز آیيدً پؽیناه خِاٍیاد ؼاد. لارا دزیاهات زاٍيناایی اش 

مؽاُزاه تحصیای می تِاىد تٌ ؼنا کنک شیادی کيد. کازؼياظاه ایساه تحصیل دز تنام ظاعات ؼثاىٌ زُش 

 .ز ایو مِزد تا آه ٍا صحثت کيیدآمادً پاظ گِیی تٌ ظِاالت ؼنا ٍعتيد کٌ ؼنا می تِاىید د

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/
https://azmoon.iau.ir/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 زم نه عالمه ه یجه  هخ بهرشه هر ری   هی  شگ ههآز ی

تقد اش اىت اب زؼتٌ کازداىی داىؽگاً آشاد مقنِال داُخاثااه تاٌ دىثاال تاازیخ اىتؽااز ىتاایح آه ٍعاتيد. شمااه 

اعالم ىتایح اىت اب زؼتٌ کازداىی داىؽگاً آشاد چيد ٍفتاٌ تقاد اش پایااه مَاات ثثات ىاام آه ميتؽاس مای ؼاِد  

ماه اعالم ىتایح آه تسای ُزُدی مَس ماً تا پایاه ؼَسیِز ماً ُ تسای ُزُدی تَنو ماً تاا پایااه تياتسایو ش

دلت کيید کٌ مَات ُیسایػ کد زؼتٌ محل ٍا تقاد اش اىت ااب زؼاتٌ تاا پایااه مَاات ثثات  .دی ماً خِاٍد تِد

 .ىام اظت

 .ُ لیعت آه ٍا کایک کيید زؼتٌ ٍای تدُه کيکِز کازداىی خَت اخالع اش

  خب رهمربوطهب هی  شگ ههآز یه سالم 

 آتاه اظت 22تا پایاه  1002ظال  ىام آشمِه دکتسی ت صصی آخسیو مَات ثثت

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/


 

 
 

اش  1002ىاام آشماِه دکتاسی ت صصای ظاال  خثك گصازغ ٍای زُاتط عنِمی داىؽاگاً آشاد اظاالمی، ثثت

آتااه مااً اظات. متماغایاه ثثات ىاام دز ایاو آشماِه مای تِاىياد تاا مساخقاٌ تاٌ  22آتاه تا یکؽيثٌ  22یکؽيثٌ 

دز ظساظاس کؽاِز  1001/ 12/11ىام کييد. ایو آشماِه دز زُش پيدؽايثٌ  ثثت http://sanjesh.org آدزض

 .تسگصاز خِاٍد ؼد

 خصئیات تسگصازی آشمِه خامت داىؽگاً آشاد اظالمی اتالغ ؼد

ىامٌ اخسایی آشمِه خامت داىؽدِیاه دُزً دکتسی ت صصی )غیسپصؼکی( اتالغ ؼاد. دز ایاو اتالغیاٌ  ؼیًِ

ـ  1002آشماِه خاامت داىؽاگاً آشاد اظاالمی دز تناامی زؼاتٌ ٍاا دز ىینعاال اُل ظاال تحصایای  آمادً اظات

 .آذز ماً تسگصاز خِاٍد ؼد 12آتاه ماً تا  22اش تازیخ  1001

ُاخدیو ؼسایط می تِاىيد تسای ثثت ىام دز ایو آشمِه خثك تمِیم آمِشؼی تٌ ُاحد داىؽگاٍی محل تحصیل 

 .خِد مساخقٌ کييد

  

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

  

 خالصٌ م اة

 1001دز ایو ممالٌ اش ایساه تحصیل تسای داُخاثاىی کٌ لصد ثثت ىاام دز زؼاتٌ ٍاای مم ات کاازداىی آشاد 

زا دازىااد، صااحثت کااسدیم ُ تااسای آه ٍااا لیعاات زؼااتٌ ٍااای کااازداىی پیِظااتٌ ُ ىاپیِظااتٌ داىؽااگاً آشاد زا 

دهتسچٌ زاٍينای اىت اب زؼتٌ اعالم می گاسدد  اماا ٍياِش  مؽ ص کسدیم. ٍس چيد کٌ لیعت دلیك آه ٍا دز

دهتسچاٌ اىت ااب زؼاتٌ  دهتسچٌ آه تسای ىِتت تَنو مااً ميتؽاس ىؽادً اظات. لارا تاٌ عياِاه ىنِىاٌ مای تِاىیاد

 .ُزُدی مَس ماً زا دزیاهت کيید کازداىی داىؽگاً آشاد

خاِد دلات کيیاد ُ تاس تٌ زؼتٌ  رشه ها کهر ری   هی  شگ ههآز ی الشم تٌ ذکس اظت ؼنا تٌ ٍيگام ثثت ىام دز

اظاض پیِظتٌ ُ ىاپیِظتٌ تِده آه ٍا کد زؼتٌ محل ٍای خِد زا اىت اب کيید  شیسا داُخاثاىی کٌ لصد ثثت 

 .ىام دز زؼتٌ ٍای پیِظتٌ داىؽگاً آشاد زا دازىد، اش محدُدیت ٍای تیؽتسی تسخِزداز ٍعتيد

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/


 

 
 

آشاد الشم اظات دز تاازیخ مماسز ؼادً الادام  تسای ثثت ىام دز زؼتٌ ٍای کازداىی پیِظتٌ ُ ىاپیِظتٌ داىؽاگاً

کيید کٌ دز تاال آه ٍا زا تاسای ؼانا مؽا ص کاسدیم. حاال اگاس تاٌ ٍاس گِىاٌ مؽااُزً ای دز شمیياٌ ثثات ىاام 

 .زؼتٌ ٍای کازداىی داىؽگاً آشاد ىیاش دازید می تِاىید تا کازؼياظاه ایساه تحصیل صحثت ىنایید

  

 


