
 

 
 

کالس های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد مناسب افرادی است که امکان حضور بر سر کالس را نداشته باشند. یکی از 

امکانات کالس های مجازی این می باشد که افراد در هر کجایی هستند و با هر محدوده زمانی می توانند، از خدمات تحصیل 

شده کالس های حضوری استفاده می شود که مزایا و معایبی نیز دارد، بهره مند شوند. این کالس ها از ویدئوهای ضبط 

 .در ادامه مقاله همراه ما باشید مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

  معرفی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

مشاهده فیلم های آموزشی تحصیل می نماید.  واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد جز مراکزی است که دانشجو از راه دور و با

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد مناسب افرادی است که محدودیت های زمانی و مکانی داشته و نمی توانند به صورت 

حضوری در کالس حاضر شوند.در این روش، تمامی فیلم های استید ضبط شده و پس از تدوین فیلم در اختیار دانشجو قرار 

 . می گیرد

  

 ویژگی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

 :ویژگی های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به شرح زیر است

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی  ۵۰شروع به فعالیت کرده و بیش از  1381واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در سال  ��

 .در اختیار دانشجویان قرار داده است

 .رشته وجود دارد 300کارشناسی ارشد، امکان تحصیل در بیش از برای تحصیل در مقطع  ��

 .تمامی مراحل ثبت نام و مراحل اداری کامال غیر حضوری و اینترنتی می باشد ��

 .تمامی کالس ها آنالین بوده و امکان ارتباط با استاد وجود دارد ��

 .ر می گیردمحتوای دروس به صورت فیلم های تدوین شده در اختیار دانشجو قرا ��

 .کلیک کنید ثبت نام کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

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/


 

 
 

 مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد زیاد است. برای مثال مدرک معتبر مانند دانشجو حضوری از مزایای واحد 

 . ا دانشجویان دیگر از معایب ای دوره ها می باشدالکترونیکی و یا عدم تعامل دانشجو ب

 :به طور کلی مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به شرح زیر است

 مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

 ��مزایای واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد  ��

آموزشی برای دوره های الکترونیکی دانشگاه آزاد به نسبت دوره های سهولت در دسترسی: هیچ محدودیتی در استفاده از مواد 

 .حضوری وجود ندارد

مواد آموزشی معتبر و در دسترس: تمامی محتواهای آموزشی که در کالس های آنالین وجود دارد، به صورت فیل و اسناد قابل 

 .دسترسی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

امکانات معمولی: استفاده از کالس های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد نیازی به امکانات و تجهیزات و  بهره مندی از کالس ها با

 .بهره مندی از تکنولوژی های خاص نیست

شرکت در کالس ها با تبلت و گوشی: با استفاده از یک سیستم معمولی و یا حتی گوشی تلفن همراه و تبلت نیز می توان در این 

 .ت کردکالس ها شرک

 .برخورداری از وام های دانشجویی: استفاده از وام دانشجویی برای دانشجویان این دوره ها نیز امکان پذیر است

و ثبت نام ترم و انتخاب واحد تماما به صورت الکترونیکی و  شهریه دانشگاه آزاد انجام تمامی امور به صورت اینترنتی: پرداخت

 .اینترنتی انجام می شود

مستقیم: تعامل میان استاد و دانشجو در واحد الکترونیکی همانند دوره های حضوری است و به صورت صوتی و تصویری  تعامل

 .انجام می شود

ارائه سمینار به صورت غیر حضوری: برگزاری جلسات و سمینار ها توسط سیستم ویدئو کنفرانس انجام می شود و نیازی به 

 .حضور دانشجو نیست

در چند رشته: با استفاده از این روش آموزشی، امکان تحصیل همزمان در چند رشته تحصیلی برای دانشجویان  امکان تحصیل

 .وجود دارد



 

 
 

عدالت آموزشی: استفاده از دوره های آموزشی الکترونیکی امکان ارتقاء سطح علمی را برای تمامی افراد به یک میزان فراهم می 

 .کند

در دوره های الکترونیکی دانشگاه آزاد از تمامی اساتید دوره های حضوری برای تدریس بهره گرفته بهره مندی از اساتید مجرب: 

 .می شود

 .تحصیل همزمان در چند رشته: دانشجویانی که در دو رشته تحصیل می کنند می توانند از تطبیق واحد های مشترک بهره مند شوند

  ��معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد  ��

 امکان قطع شدن اینترنت و از دست رفتن کالس

 عدم تعامل دانشجو با دیگر دانشجویان به صورت رودررو

 عدم شناخت صحیح از توانمندی های دانشجو توسط اساتید

 امکان قطع شدن اینترنت و از دست رفتن کالس

  

  

 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد رشته های

رشته در مقطع کارشناسی ارشد  300رشته برای مقطع کارشناسی و بیش از  50میانگین همانطور که اشاره شد، به طور 

رشته برای ادامه تحصیل وجود دارد. در اکثر این رشته ها نیاز به کنکور نبوده و می توان بدون کنکور ادامه تحصیل داد. 

 : برخی از این رشته های پر طرفدار عبارتند از

  

 اقتصاد مددکاری اجتماعی شناسی زبان زبان و ادبیات فارسی

 تاریخ علوم ارتباطات اجتماعی فلسفه و حکمت اسالمی زبان و ادبیات عربی

 مدیریت بازرگانی روزنامه نگاری علوم قران و حدیث زبان و ادبیات انگلیسی

 مدیریت بیمه روابط عمومی ادیان و عرفان آموزش زبان انگلیسی



 

 
 

 مدیریت دولتی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مبانی حقوق اسالمیفقه و  ادبی –زبان فرانسه 

 مدیریت صنعتی علوم تربیتی تاریخ و تمدن ملل اسالمی زبان آلمانی مترجمی

 مدیریت مالی روانشناسی جامعه شناسی زبان و ادبیات آلمانی

 علوم سیاسی مردم شناسی زبان و ادبیات ارمنی
مدیریت کسب و کارهای 

 کوچک

 

 زمان ثبت نام واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، همانند دوره های حضوری در دو بازه مهر ماه و بهمن ماه می باشد. که 

اگر  واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ثبت نام نماید و  دانشجو عالقمند با انتخاب رشته و تکمیل اطالعات خود می تواند در

عالقه مند به رشته های نیازمند به کنکور می باشد باید ابتدا در کنکور شرکت کرده و سپس پس از قبولی، اقدام به انتخاب 

 .واحد در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد نماید



 

 
 

 .کلیک کنیدانتخاب واحد دانشگاه آزاد اسالمیبرای اطالع از 

  

 شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

در صد به  15تا  10ت و متغیر تقسیم می شود و هر ساله حدود شهریه در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به دو بخش ثاب

 :میزان شهریه اضافه می شود. میزان شهریه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال گذشته در جدول زیر بیان شده است

  

 شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

 شهریه هر واحد کارگاهی شهریه هر واحد تخصصی شهریه هر واحد عمومی شهریه ثابت

 ۱۰۰۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰۰

 لایر
 لایر ۱۰۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰

 ۲۰۰۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰۰

 لایر
 ۲۵۰۰۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰۰۰

 لایر

  

 شهریه های ثابت و متغیر کارشناسی ارشد واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

 شهریه هر واحد کارگاهی تخصصیشهریه هر واحد  شهریه واحد عمومی شهریه ثابت

 لایر ۱۵۰۰۰۰۰ لایر۱۲۰۰۰۰۰  لایر۱۲۰۰۰۰۰  لایر۹۲۰۰۰۰۰ 

  

  شرایط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد همانند سایر دانشگاه ها برای حضور و تحصیل دارای شرایطی میباشد. شرایط واحد 

 :است الکترونیکی دانشگاه آزاد به شرح زیر

جلسه آنالین برگزار می کند. دانشجویان می توانند با  ۱۶در هر ترم واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، برای دانشجویان،  ��

 .استفاده از سیستم کامپیوتر، لپ تاپ و یا گوشی همراه در این کالس ها شرکت کنند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/


 

 
 

سش و پاسخ میان اساتید و دانشجویان در کالس ارتباط تماس صوتی و تصویری، ایجاد کنفرانس ها و سمینارها و پر ��

 .های آنالینی که توسط واحد الکترونیک دانشگاه آزاد برگزار می شود، بصورت مجازی امکان پذیر است

صورت از طریق کنکور و بدون کنکور انجام می گیرد. دانشجویانی که عالقه مند  ۲جذب دانشجو در این دانشگاه به  ��

ای بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشند، می بایست در زمان ثبت نامی اعالم شده توسط این واحد، به به قبولی در رشته ه

 .مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه کرده و به ثبت نام واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اقدام کنند

 ��اطالعیه  ��

دانشگاه آزاد، بر مبنای سوابق تحصیلی و معدل شما در هنگام اخذ قبولی در رشته های بدون کنکور واحد الکترونیک 

دارای معدل باالتری می باشند، در اولویت برای  التحصیلی می باشد. به همین دلیل، دانشجویانی که آخرین مدرک فارغ

 .قبولی می باشند

  

  

 اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

آزاد کامال نعتبر بوده و مورد تایید وزارت علوم می باشد و همه دانشجویان و اساتید در  مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه

الکترونیکی دانشگاه آزاد دارای رزومه معتبر می باشند. عالوه برا ین با دریافت مدرک واحد، الکترونیکی دانشگاه آزاد 

 .تی وجود نداردامکان تحصیل در مقاطع باالتر وجود دارد و برای ادامه تحصیل محدودی



 

 
 

 

  

 اخبار پیرامون مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

 امکان ادامه تحصیل مجازی دانشجویان دانشگاه آزاد ��

وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پور آقابیگلو، رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی در گفت عزیز نجف

در رابطه با آموزش مجازی با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و امکان ادامه  های این دانشگاهخصوص سیاست

 .تحصیل در واحد الکترونیکی توضیحاتی را ارائه داد

 جزئیات تحصیل همزمان در دورشته یا دومقطع غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اعالم شد ��

اسالمی طی دستورالعملی، جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان  التحصیلی دانشگاه آزادرئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ

 .غیرپزشکی در دو رشته یا دو مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی را اعالم کرد



 

 
 

  

 خالصه مطلب

آشنا و آگاه نمایید . همچنین به  مزایا و معایب واحد الکترونیکی دانشگاه آزاددر این مقاله سعی کردیم تا شما را با تمامی 

معرفی مشخصات آن و شرایط در این دوره ها پرداختیم.در صورتی که پرسشی در خصوص مزایا و معایب واحد 

 .الکترونیکی دانشگاه آزاد دارید، می توانید با کارشناسان ایران تحصیل در میان بگذارید

 .کترونیکی دانشگاه آزاد کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف مقاله مزایا و معایب واحد ال
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