
 

 
 

 ی تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی متقاضیان و دانشجویان سامانه جدیدی را با عنواندانشگاه آزاد اسالمی در راستا

  "azmoon.net".به نیز آزاد دانشگاه تحصیلی سوابق اساس بر تنها و آزمون بدون پذیرش  نام ثبت نتایج  راه اندازی کرده است 

گردد بنابراین متقاضی رشته های بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می  می اعالم سایت همین وسیله

م نتایج گردند. با توجه به نزدیکی تاریخ اعالazmoon.net  بایست برای مشاهده نتیجه پذیرش خود در موعد مقرر وارد سایت

نهایی انتخاب رشته دانشگاه آزاد، در مقاله زیر به مراحل و چگونگی مشاهده نتایج انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در این 

 .سایت پرداخته ایم

  

 �� اطالعیه ��

انشگاه آزاد، چنانچه توصیه می کنیم با توجه به ترافیک سنگین سایت و مراجعه افراد زیاد در روزهای اولیه اعالم نتایج پذیرش د

تماس بگیرید و مشاهده نتیجه خود را به  ۰۹۰۹۰۹۷۵۳۰۷ برای ورود به این سامانه دچار مشکل شدید از تلفن ثابت با شماره

توانند در خصوص اعتراض به نتیجه آزمون نیز با مشاوران ایران  کارشناسان ایران تحصیل بسپارید. همچنین متقاضیان گرامی می

 .ط برقرار نمایندتحصیل ارتبا

  

[video width="600" height="338" mp4="https://irantahsil.org/wp-

content/uploads/2022/09/azmoon.net_.mp4"][/video] 

  

 azmoon.net زمان اعالم نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد در

دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی مهر و بهمن از 

 ها رشته از% 90 از بیش است، شده ذکر قبلی های اطالعیه در که طور همان پذیرد؛ می دانشجو آزاد، دانشگاه به ورود  متقاضیان

ئه خواهند شد، در نتیجه متقاضیان میتوانند شانس خود را برای تحصیل در رشته مورد نظر خود با سوابق ارا کنکور بدون صورت به

 .تحصیلی امتحان کنند

ثبت  رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد داوطلبانی که در کلیه azmoon.net مطابق با آخرین تغییرات ایجاد شده در وب سایت

 .نام و انتخاب رشته نموده اند می توانند جهت مشاهده نتایج به شرحی که در ادامه ذکر خواهد شد کارنامه خود را دریافت نمایند

http://azmoon.net/
https://irantahsil.org/azmoon-net/
https://irantahsil.org/azmoon-net/


 

 
 

شوند. الزم به ذکر است  azmoon.net داوطالبان گرامی می توانند برای مشاهده نتایج خود چند روز پس از ثبت نام وارد سایت

مرداد ماه است و با توجه به اینکه زمان ثبت نام  27الی  5بدون کنکور در نیمسال اول )مهر( دانشگاه آزاد  زمان ثبت نام رشته های

آذر می باشد، نتایح آن نیز در بازه زمانی  24لغایت  14رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در نیمسال دوم )بهمن( در بازه زمانی 

 .دی ماه منتشر می گردد 27الی  20

 

 .��کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور برای اطالع از جزئیات و لیست�� 

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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/
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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-97/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/سامانه-اعلام-نتایج-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.jpg


 

 
 

 مراحل مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

همانطور که گفته شد افراد متقاضی ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد می بایست پس از انجام انتخاب رشته خود، 

 :مراجعه کنند، مراحل اطالع از وضعیت قبولی در این سامانه به شرح زیر است azmoon.net مشاهده نتایج شان به سایت برای

  وار جستجوی مرورگر خود و ورورد به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسالمیدر ن azmoon.net جستجوی نشانی ��

 ورود به صفحه اصلی و انتخاب لینک اعالم نتایج مقطع مورد نظر ��

 خارجی اتباع رهگیری کد  درج اطالعات فردی: شماره شناسنامه، تاریخ تولد و کد ملی/ ��

 مشاهده نتایج ��

  

 �� اطالعیه ��

 .قابل مشاهده می باشد azmoon.org ته های با آزمون دانشگاه آزاد در سامانهنتایج رش

 azmoon.net راهنمای تصویری ورود به سایت

 .در نوار جستجو و ورود به صفحه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی azmoon.net جستجوی آدرس (1  

  



 

 
 

 

 (نظر بر اساس مقطع تحصیلی )کارشناسی، کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته انتخاب لینک مورد (2 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/نحوه-ورود-به-سامانه-آزمون.jpg


 

 
 

 

 وارد کردن شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد و در ادامه درج کد امنیتی و کلیک بر روی گزینه جستجو (3 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/سامانه-نتایج-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.jpg


 

 
 

 

 اقدامات الزم پس از دریافت نتایج دانشگاه آزاد

آن دسته از داوطلبانی که پس از دریافت نتایج موفق به پذیرش در هر یک از رشته های انتخابی خود شده اند، الزم است در زمان  .1

 .مقرر و تعیین شده به سامانه آموزشیار مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام الکتروینک نمایند

دانشگاه آزاد متفاوت می باشد به همین دلیل در صورتی که در زمان  زمان در نظر گرفته شده برای ثبت نام در هر یک از واحدهای .2

 .تعیین شده جهت ثبت نام غیر حضوری اقدام نکنید این کار به منزله انصراف شما از پذیرش خواهد بود

توصیه می شود به  با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه های موجود در دانشگاه، در صورتی که مایل به دریافت خوابگاه می باشید، .3

 .موقع جهت تکمیل تقاضانامه در امور رفاهی اقدام نمایید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/مراحل-مشاهده-نتایج-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.jpg


 

 
 

هزینه و شهریه دانشگاه آزاد در هر یک از رشته ها متفاوت می باشد. چنانچه این هزینه برای شما قابل پرداخت نمی باشد می توانید  .4

 .در صورت دارا بودن شرایط، از وام های دانشجویی بهره مند شوید

اقدام به ثبت درخواست خود کنید، تا در  آزاد دانشگاه قبولی نتایج به اعتراض  ثبت ت وجود اعتراض شما میتوانید از طریقدر صور .5

 .موعد مقرر مورد بررسی قرار گیرد

  

و اعالم نتایج از طریق سیستم اعالم  on.orgazmo سامانه طریق آزاد دانشگاه رشته انتخاب و  ضمنا یادآوری می کنیم ثبت نام�� 

 .انجام خواهد گرفت azmoon.net نتایج پذیرش آزاد به نشانی

  

  .��کنید کلیک  لینک  آزاد بر روی ثبت نام دانشگاه مجازی بدون کنکور جهت اطالع از شرایط و ضوابط و نحوه�� 

  بررسی امکان اعتراض به نتایج انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد

 بنابراین  خیر؟ یا دارد وجود  ا امکان اعتراض به نتایج انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزادخواهند بدانند آیبسیاری از داوطلبان می

 این تحصیلی سوابق صرفاً کنکور، بدون های رشته به ورود متقاضی افراد سنجش معیار اینکه به توجه با بگوییم باید خصوص این در

 .توانند دانشگاه راه یابندانتخاب شده خود قبول شوند می های محل رشته کد از یکی در که داوطلبانی است؛ افراد

 آزاد دانشگاه آزمون بدون  البته گاهی پیش می آید که داوطلبانی که سوابق تحصیلی خوب و معدل باالیی دارند موفق به پذیرش در

 .ی مجدد بمانندبررس منتظر خود اعتراض درخواست ثبت با توانندمی داوطلبان از دسته این بنابراین شوند نمی

اما نکته مهم اینکه زمان ثبت اعتراض به نتایج کنکور دانشگاه آزاد برای نیمسال اول ورودی مهرماه دو روز پس از زمان دریافت این 

 اقدام خود اعتراض ثبت برای ماه  توانند از اواسط آذر تا آخر دی نتایج است. همچنین متقاضیان ورودی بهمن و نیمسال دوم می

 .ندنمای

نتیجه کسب شده خود مطلع شوید تا در  azmoon.org کنیم در روزهای اولیه اعالم نتایج با مراجعه به سایتبنابراین توصیه می

 .صورت بروز اشتباه در پذیرش خود فرصت کافی برای اعتراض را داشته باشید

  �� اطالعیه ��

 .مردودی در کارنامه شما مالحظه می شود بدین معناست که شما پذیرفته نشده ایددر صورتی که کلمه  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%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/azmoon-org/
https://irantahsil.org/azmoon-org/
https://irantahsil.org/%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-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%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-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
http://azmoon.org/


 

 
 

 نحوه ثبت اعتراض نتایج انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

کلیه داوطلبان از طریق مراجعه حضوری، سایت سازمان سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد و یا از طریق برقراری 

 .قادر به ثبت اعتراض نتایج انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد هستند تماس تلفنی

تماس بگیرند و درخواست خود را  4143-021افراد متقاضی می بایست برای پیگیری تلفنی نتیجه اعتراض خود با شماره گویای 

 .مطرح کنند

 .ه آزاد اسالمی مراجعه نمایندداوطلبانی هم که قصد مراجعه حضوری دارند باید به سازمان مرکزی دانشگا

 .آدرس این سازمان تهران انتهای بزرگراه شهید ستاری میدان دانشگاه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی می باشد

افزون بر دو روش فوق و همانطور که گفته شد سایت سازمان سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی روش دیگری برای ثبت اعتراض 

ه همین منظور داوطلبان باید از قسمت ارتباط با ما در این سایت به سامانه پرسش و پاسخ وارد شده و از لینک طرح ب  می باشد.

 .پرسش اعتراض خود را ثبت کنند

 

کنند و نتیجه آن پس از شایان ذکر است پس از آن که درخواست متقاضی ثبت شد کارشناسان مربوطه این درخواست را بررسی می

 .ت به داوطلب اعالم می گرددساع ۷۲گذشت 

همچنین برای ثبت اعتراض می توان از طریق سامانه ساپ نیز عمل کرد. این سامانه برای جلوگیری از مراجعه حضوری داوطلبان به 

از راه اندازی شده است و داوطلبان می توانند پس  ” sede.iau.ac.ir “ ساختمان اصلی و مرکزی دانشگاه آزاد به نشانی اینترنتی

 .اعالم نتایج انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد و در صورت داشتن اعتراض، اطالعات خود را وارد کرده راز خود را به ثبت برسانند

چنانچه در نوبت اول و ورودی مهر ماه موفق به پذیرش نشده اید، می توانید در رشته های بدون آزمون نوبت دوم )ترم  :�� توجه

 .بهمن( دانشگاه آزاد اقدام به انتخاب رشته و ثبت نام نمایید

  پشتیبانی تلفنی سیستم اعالم نتایج پذیرش دانشگاه آزاد

ل در ورود به سامانه، مشاهده نتیجه انتخاب رشته خود و یا ثبت اعتراض به نتیجه متقاضیان محترم در صورت بروز هر گونه مشک

پذیرش از سیستم پشتیبانی تلفنی مرکز ایران تحصیل استفاده کنند. متقاضیان عزیز برای ارتباط با کارشناسان ایران تحصیل الزم 

ساعته آماده  24ی است این مرکز پشتیبانی به صورت تماس بگیرند. الزم به یادآور 9099075307 است از تلفن ثابت با شماره

 .پاسخگویی به سواالت افراد متقاضی می باشد



 

 
 

 azmoon.net اخبار پیرامون سامانه

 نام نویسی در دوره کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد ✅

که متقاضی  ۱۴۰۱مون سراسری سال به گزارش خبرگزاری خبرآنالین و به نقل از دانشگاه آزاد، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آز

توانند با مراجعه به سامانه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی هستند به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می

  .نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند azmoon.org مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی

اوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسالمی نمی یابند، توجه داشته د

درصد رشته/محل های دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت  ۹۵باشند که بیش از 

 .توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند می www.azmoon.org تمایل با مراجعه به سامانه

  

  .��کلیک کنید  ن کنکور دانشگاه سراسرینتایج ثبت نام بدو برای اطالع از زمان اعالم�� 

 �� خالصه مطلب

در  azmoon.net در مقاله فوق تالش نمودیم تا اطالعات جامع و مفیدی را در خصوص سامانه اعالم نتایج دانشگاه آزاد به نشانی

اب رشته و ثبت نام اولیه خود را اختیار داوطلبان تحصیل در این دانشگاه قرار دهیم. همانطور که گفته شد متقاضیانی که روند انتخ

در سایت سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد انجام داده اند برای مشاهده نتایج نهایی باید طبق مراحل توضیح داده 

 .مراجعه و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند azmoon.net شده در مقاله باال به سایت

ی شما عزیزان مفید بوده باشد. شما همراهان گرامی می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز امیدواریم مطالعه این مقاله برا

به دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید و یا سوال خود را به صورت کامنت در انتهای این 

 .ر کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهندمطلب بنویسید تا مشاوران کارآزموده ایران تحصیل د

  

  .��کلیک کنید برای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه�� 

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/سامانه-اعلام-نتایج-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/سامانه-اعلام-نتایج-بدون-کنکور-دانشگاه-آزاد.pdf


 

 
 

  

  

  

 


