
 

 
 

آغاز شد. سایت ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی به منظور  برای داوطلبان عزیز 1401 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

در مقاطع کاردانی و کارشناسی از داوطلبان واجد شرایط دانشجو  1402-1401نیمسال دوم بهمن پذیرش بدون آزمون در 

، از 1401ل های بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد برای ترم بهمن ساپذیرد. زمان ثبت نام در رشتهمی

توانند با ورود به سایت دانشگاه آزاد به ادامه دارد. لذا کلیه داوطلبان می دی ماه 10شروع شده است و تا  آذر ماه 30تاریخ 

 .فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند azmoon.org آدرس

توانند از امروز تحصیلی را دارند میمتقاضیانی که قصد ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور و انتخاب رشته براساس سوابق 

وارد سامانه ثبت نام شده و پس از خرید کارت اعتباری نسبت به تکمیل روند ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایند. متقاضیان 

دقت داشته باشند که در صورت اشتباه در درج اطالعات هنگام ثبت نام، امکان ویرایش اطالعات وجود نداشته و در 

های چنانچه شما داوطلبان گرامی در هر کدام از مراحل اسم نویسی برای رشته .طا ثبت نام ایشان لغو خواهد شدصورت خ

تماس بگیرید تا مشاورین ایران  9099075307بدون کنکور دانشگاه آزاد ابهامی داشته باشید، کافی است با شماره 

 .ثبت نام شما را به صورت تلفنی انجام دهندتحصیل ضمن ارائه راهنمایی به شما عزیزان در صورت تمایل 

  

[video width="600" height="338" mp4="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/ثبت-

 mp4"][/video].آزاد-دانشگاه-کنکور-بدون-نام

 

 1401ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد 

گیرد. داوطلبان باید در زمان مقرر شده ثبت نیمسال مهر و بهمن صورت میثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد در دو  ��

نام خود را انجام دهند. متقاضیان گرامی مالحظه بفرمایید که تکمیل روند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد صرفا به 
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جهت ثبت نام اولیه لذا از هر گونه مراجعه حضوری  .است azmoon.org سایت ثبت نامصورت اینترنتی و از طریق 

شایان ذکر است پذیرش نیمسال تحصیلی بهمن نیز مانند نیمسال مهر، بر اساس تاثیر سوابق تحصیلی یا  .خودداری کنید

 .معدل خواهد بود. لذا به هنگام وارد کردن اطالعات به صحت آن ها توجه کنید

فترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه آزاد را به شایان ذکر است متقاضیان محترم حتما قبل از خرید کارت اعتباری د��

صورت کامل مطالعه نمایند و فقط در صورت دارا بودن شرایط عمومی، اختصاصی و وجود رشته محل مورد نظر در 

 .ها نسبت به خرید کارت و ورود به سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اقدام نمایندظرفیت

 �� اطالعیه ��

های آزاد معموال در دو دوره مهر و بهمن ماه و ثبت نام از طریق سایت سازمان مرکز سنجش، کنکور دانشگاهثبت نام بدون 

 .پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد صورت می پذیرد

 داوطلبانی که بنا به هر دلیلی از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه نشده و یا بعد از شرکت در آزمون و انتخاب��

توانند در دو نیمسال مهر و بهمن وارد سایت ثبت نام اند، میهای مورد نظر خود پذیرفته نشدهرشته، در هیچ یک از کدرشته

دانشگاه آزاد شوند و جهت ادامه تحصیل در آن ثبت نام کنند. خبر خوب اینکه زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در 

های موجود در واحدهای سراسر کشور برای ترم پیوسته و ناپیوسته و در کدرشته مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت

  .اعالم شده است 1401بهمن 

 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 

دانشگاه آزاد در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به صورت بدون کنکور ��

ها باید در زمان تعیین شده به واحد مورد پذیرد، بنابراین تمامی متقاضیان تحصیل بدون آزمون در این دانشگاهمی دانشجو

توجه داشته باشید که حتماً از زمان دقیق آغاز و پایان ثبت نام  .نظر مراجعه کرده و کلیه فرایند ثبت نام خود را انجام دهند

و در همین بازه زمانی برای ثبت نام اقدام کنید؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است  بدون کنکور دانشگاه آزاد مطلع شوید

کنیم ثبت نام خود را در روزهای فرصت ثبت نام را از دست بدهید و یا با مشکالت بعدی مواجه شوید. همچنین پیشنهاد می

 .زمان تمدید مهلت ثبت نام موکول نکنیدنخست این بازه زمانی انجام دهید و نام نویسی خود را به روزهای پایانی یا 

روز  ۱۰آذر ماه آغاز شده است و به مدت  30در نوبت بهمن ماه از  1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ��

رود مهلت مجددی به عنوان مراجعه کنند. احتمال می azmoon.org ادامه دارد. کلیه داوطلبان جهت ثبت نام باید به سایت

مهلت ثبت نام برای افرادی که نتوانند فرایند اسم نویسی را تکمیل نمایند، در نظر گرفته شود که هنوز تاریخ دقیق آن تمدید 

کنیم در زمان تعیین شده، حتما ثبت نام خود را تکمیل نمایید و شانس پذیرش خود را از مشخص نشده است، اما توصیه می

  .دست ندهید



 

 
 

 

 .بر روی لینک نمایید گاه آزاد انتخاب رشته کنیم؟چگونه در سایت دانشاگر می خواهید بدانید �� 

  

 1402زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر 

( در مرداد ماه بوده است. البته با توجه 1401در نیمسال اول تحصیلی )مهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زمان ��

پایان یافته است، جزییات مربوط به این ثبت نام را در جدول زیر برای شما  1401به اینکه زمان ثبت نام نیمسال اول 

 .های گذشته استمشابه سال 1402ال ایم، زیرا معموال زمان ثبت نام با سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد سعزیزان قرار داده

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/


 

 
 

 زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر

 زمان آغاز ثبت نام مهر نیمسال اول تحصیلی مقطع

 شهریور( 8مرداد )تمدید تا  27تا  5 کاردانی پیوسته

 شهریور( 8مرداد )تمدید تا  28تا  18 کاردانی ناپیوسته

 شهریور( 8)تمدید تا مرداد  28تا  18 کارشناسی پیوسته

 شهریور( 8مرداد )تمدید تا  5تیر تا  25 کارشناسی ناپیوسته

  

 .روی لینک کلیک نمایید ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای کسب اطالع از شرایط�� 

  

 

  

 1401شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

دانشجویان هر مقطع و دوره ثبت نام و پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که ��

باید از آنها اطالع دقیق داشته باشند و پس از بررسی این شرایط ثبت نام خود را انجام دهند. البته باید اشاره کرد بر خالف 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%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/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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های تحصیلی یکسان در نظر شرایط اختصاصی که برای هر مقطع متفاوت است، شرایط عمومی بین تمام مقاطع و رشته

 .گرفته شده است

  



 

 
 

 



 

 
 

  

  

  شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد برای کلیه داوطلبان خود در مقاطع تحصیلی مختلف شرایطی را در نظر گرفته است که همه داوطلبان باید این 

 .ندتوانند در آن ثبت نام کنند. این شرایط به شکل زیر هستشرایط را داشته باشند، در غیر این صورت نمی

 اعتقاد و التزام به دین اسالم یا یکی از ادیان موجود در قانون اساسی ️☑

 پیروی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ️☑

 نداشتن اعتیاد و انحرافات اخالقی ️☑

 داشتن توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی ️☑

 میموافقت با همه شرایط و ضوابط وضع شده در دانشگاه آزاد اسال ️☑

 قبول عدم تعهد دانشگاه به تامین خوابگاه برای دانشجویان ️☑

 عدم داشتن مشکالت و موانع برای ادامه تحصیل ️☑

 نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان ️☑

 واحد انتخاب برای هر رشته ورودی مهر و بهمن ۲۰اخذ تعداد حداکثر   ️☑

  

  ��اطالعیه  ��



 

 
 

توانید از طریق تماس با شماره برای کسب اطالع تکمیلی در ارتباط با شرایط ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد می

  .های الزم را به شما عزیزان ارائه دهندبا کارشناسان ایران تحصیل ارتباط بگیرید تا راهنمایی 9099075307

  

  ردانی پیوستهشرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کا

به شرط داشتن مدرک دیپلم قادر به ثبت نام خواهند بود. همچنین آن افرادی که  3-3-6دانشجویان داوطلب نظام جدید  ️☑

در حال حاضر شاغل به تحصیل هستند، اگر تا قبل از پذیرش در دانشگاه مدرک خود را دریافت کنند، مجاز به ثبت نام 

  .باشندمی

واحد جبرانی  ۱۴های متناسب دیپلم قبول شوند باید حداکثر پلم کار و دانش دارند، اگر در یکی از رشتهداوطلبانی که دی ️☑

ای مرتبط با دیپلم توانند انتخاب رشتهای و هنرستان قدیم را دارند، نیز میبگذرانند. کسانی که دیپلم کار و دانش، فنی حرفه

 .خود انجام دهند

ی دیپلم تطبیقی داشته باشد، می تواند برای کاردانی پیوسته ثبت نام کند. هر کدام از عالوه بر این اگر دانشجوی ️☑

توانند در یک رشته ثبت نام کنند که شرط تطابق رشته را رعایت کرده باشند، اما در رشته تربیت دانشجویان در صورتی می

عدل پذیرش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را بدنی این قانون متفاوت است. نکته مهم این است که داوطلبان باید شرط م

 .داشته باشند

 شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی ناپیوسته

ای و کاردانش دارند، باید مدرک دیپلم و های نظری، فنی حرفهآن دسته از افرادی که دیپلم نظام جدید شاخه ️☑

توانند در پذیرش دانشگاه دانشگاهی خود را ارائه ندهند نمیافت کنند. اگر مدرک پیشدانشگاهی خود را تا شهریور دریپیش

  .آزاد بدون کنکور کاردانی ناپیوسته شرکت کنند

ها واجب شرایط است. اگر فردی عمدا و یا سهوا معدل خود را وارد داشتن معدل کتبی و معدل کل برای کل رشته ️☑

توانند برای کاردانی ناپیوسته نیست. دانشجویان دارای مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته مینکرده باشد مجاز به ثبت نام 

  .بدون کنکور شرکت کنند

عالوه بر این اگر متقاضی دارای مدرک کاردانی علوم پزشکی و مشمول سربازی باشد و گواهی پایان دوره طرح  ️☑

  .این دوره شرکت کند تواند درپزشکی خود و نظام وظیفه را ارائه دهد می



 

 
 

های تربیت بدنی نیز باید از سالمت جسمی باالیی برخوردار باشند، بنابراین کسانی که قصد ورود به متقاضیان رشته ️☑

های قلبی، تنفسی و غیره نداشته باشند؛ در غیر این صورت مجاز های تربیت بدنی را دارند مشکالت جسمی و بیماریرشته

 .بود به ثبت نام نخواهند

 

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته

دانشگاهی نظام قدیم تا قبل از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد الزامی است؛ در اخذ مدرک دیپلم نظام جدید و پیش ️☑

 .غیر این صورت ثبت نام غیر ممکن خواهد بود

معدل کتبی و معدل کل را به صورت دقیق در تقاضا نامه درج نمایند. همچنین اگر فردی عالوه بر این داوطلبان باید  ️☑

  .باشد باید پس از دریافت دیپلم، معدل خود را در سایت مرکز سنجش وارد کند 3-3-6در حال تحصیل نظام آموزشی 

مقطع کارشناسی پیوسته بدون کنکور  توانند درکسانی که مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته غیر مشمول دارند نیز می ️☑

دانشگاه آزاد ثبت نام کنند. افزون بر این دانشجویانی که مدرک کاردانی علوم پزشکی دارند باید در زمان ثبت نام، گواهی 

  .پایان دوره و تعهد نظام وظیفه را به همراه داشته باشند

تواند انصراف داده و تحصیل او نیمه تمام مانده است نمی الزم به ذکر است کسی که از دانشگاه اخراج شده باشد و یا ️☑

  .در این دوره ثبت نام کند، مگر اینکه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم داشته باشد
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 شرایط اختصاصی پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته

 :باشداسی ناپیوسته به شرح زیر میشرایط اختصاصی پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد در کارشن

باشد  ۱۲داوطلبان باید معدل کتبی و کل موردن یاز برای ثبت نام را داشته باشند و کسانی که معدل آن ها کمتر از  ️☑

  .توانند ثبت نام کنندنمی

پایان برساند و هنوز اگر دانشجویی در مقطع کارشناسی تحصیل کرده است، اما به هر دلیلی نتوانسته این دوره را به  ️☑

 .تواند در ثبت نام شرکت کندمدرک کاردانی دارد به شرط داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم می

گیرد و فقط گواهی پایان باشد هیچگونه مدرکی به فرد دانشجو تعلق نمی ۱۲اگر پس از فارغ التحصیلی معدل کمتر از  ️☑

 .دوره دریافت خواهد کرد

  

 . روی لینک آبی رنگ کلیک کنید شهریه دانشگاه مجازیی از میزان جهت آگاه�� 

  

 زادمدارک مورد نیاز برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آ

 azmoon.org داوطلبان باید برای تکمیل فرایند اسم نویسی، قبل از هر چیز در خصوص مدارکی که باید در سایت

 :باشندبارگذاری نمایند، اطالعات الزم را داشته باشند. مدارک ثبت نام بدون آزمون آزاد شامل موارد زیر می

 اصل و کپی کارت ملی ��

 صفحات آناصل شناسنامه و کپی از تمام  ��

 اصل دیپلم و یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی ��

 مدارک گواهی معافیت تحصیلی از نظام وظیفه ��

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 های دفترچه ثبت نامتکمیل فرم ��

 تاییدیه تحصیلی ��

 ۳×۴عکس شش قطعه عکس  ��

 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دشهریه دانشجویان مهمان دانشگاه آزابه منظور آشنایی با نرخ �� 

https://irantahsil.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/


 

 
 

  

 1401مراحل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 

در ابتدا الزم است بدانید که مراحل ثبت نام در کنکور دانشگاه آزاد برای مقاطع کاردانی و کارشناسی تفاوتی با هم ندارند. 

مراحل کلی ثبت نام به  .شوداز سایت دانشگاه آزاد انجام میهای پیش به صورت اینترنتی است و روال ثبت نام نیز مانند سال

 :شرح زیر است

  .مراجعه کنید azmoon.org در ابتدا به سایت دانشگاه آزاد در سامانه 1️⃣

 .ها اقدام نماییدسپس برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام مقطع مورد نظر و بررسی رشته 2️⃣

 .دهید، خرید کارت اعتباری است که باید هزینه آن را بپردازیدکار بعدی که الزم است انجام  3️⃣

 .شودپس از خرید برای شما شناسه و کلمه عبور ثبت نام ارسال می 4️⃣

توانید برای ورود به لینک ثبت نام مقطع مورد نظر با استفاده از شناسه و کلمه عبور ثبت نام و کد ملی اقدام سپس می 5️⃣

 .کنید

 .زم است به تکمیل فرم ثبت نام بپردازید. مدارک را آپلود کرده و سپس کدرهگیری را دریافت کنیددر نهایت ال 6️⃣

  

 1401راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

های قبل خاطر نشان کردیم که زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در دو دوره مرداد ماه و آذر ماه است. در قسمت

توانند تمامی مراحل ثبت نام خود را به صورت غیرحضوری و ثبت نام نیز نیازی به مراجعه حضوری ندارید و میبرای 

 .اینترنتی انجام دهید. در ادامه قصد داریم راهنمای تصویری فرایند ثبت نام را ارائه دهیم

شوید. برای وارد شدن به این سایت کافی است در گوگل آن azmoon.org ابتدا نیاز است وارد سایت مرکز به نشانی ️✔ 

 .را جستجو کنید

https://azmoon.iau.ir/
https://azmoon.iau.ir/


 

 
 

های بدون آزمون مقاطع کاردانی و ثبت نام دوره“پس از وارد شدن به سایت در صفحه اصلی بر روی لینک فعال  ️✔

 .حصیلی مورد نظر کلیک کنیددر نیمسال ت” 1402 – 1401کارشناسی با پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 

 

کلیک کنید. )بدون خرید سریال و کارت اعتباری ثبت نام، ” خرید کارت“حاال در این مرحله نیاز است بر روی گزینه  ️✔

 اجازه ورود به سامانه نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد را نخواهید داشت.(



 

 
 

 

 .کلیک کنید” ثبت نام“نام، بر روی دکمه سپس برای آغاز مراحل خرید کارت اعتباری ثبت  ️✔



 

 
 

 

در نهایت با انتخاب دوره مورد نظر خود، به مرحله بعدی منتقل خواهید شد. با مشخص کردن دوره مورد نظر خود  ️✔

 .جهت ثبت نام، الزم است گزینه بله را کلیک کرده و موافقت خود را جهت ثبت نام اعالم کنید



 

 
 

 

شود که در این مرحله باید داوطلب تمامی اطالعات خواسته شده را در اطالعات خواسته میسپس از شما یک سری  ️✔

 .کلیک کند” ثبت اطالعات و نهایی نمودن خرید“های مربوطه وارد نموده و در نهایت بر روی کلید بخش



 

 
 

 

ا به درستی پرداخت کرده باشید، برای واریز هزینه ثبت نام، باید به صورت اینترنتی آن را پرداخت کنید. اگر هزینه ر ️✔

 .یک کد به شما داده خواهد شد که برای ثبت نام اصلی به آن نیاز دارید

برای انجام ثبت نام نیاز است که باز هم به مرحله دوم بازگشته و روی لینک ثبت نام کلیک کنید و یک سری اطالعات  ️✔

 .را وارد نمایید

ها را از دفترچه استخراج کنید. با وارد ها است که تمامی کدرشتهکردن کدرشته یکی از مراحل مهم در ثبت نام، وارد ️✔

 .ها، باید دوباره تایید را بزنید تا ثبت شوندکردن این کدرشته



 

 
 

 .در این مرحله باید فایل اسکن عکس پرسنلی خود را در سایت بارگذاری نمایید️✔

 

نشان دهنده ثبت شدن و صحیح بودن تمامی مراحل ثبت نامی است. شود که در نهایت به شما یک کد رهگیری داده می ️✔

 .اید، باید روی گزینه تایید نهایی کلیک کنیدبرای این که مطمئن شوید، تمامی مراحل را به درستی انجام داده

معدل کتبی یا  داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که مالک ورود به دانشگاه در پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد، :تذکر مهم

نفر ظرفیت پذیرش  50سوابق تحصیلی داوطلب است. به عنوان مثال، دانشگاه آزاد تهران شمال برای رشته مهندسی عمران 

نفر به  500کنند، داوطلبانی از میان آن محل ثبت نام مینفر برای این رشته 500بدون کنکور دارد، در ثبت نام بدون آزمون 



 

 
 

های پرطرفدار محلنفر داشته باشند. بدیهی است که رشته 450یابند که معدل باالترین سبت به دیگرنفر قبول شده راه می 50

  .شوندهای باال پر میبا معدل

ممکن های انتخاب رشته خود را به درستی استفاده کنند، در غیر اینصورت داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که فرصت

با تماس با مرکز مشاوره ایران تحصیل  .ها، از ادامه تحصیل بازمانیدی برخی کدرشتهاست با وجود واجد شرایط بودن برا

توانید کلیه روند ثبت نام خود را با کمک مشاور انجام دهید. همچنین مشاوران مجرب مرکز ایران می 9099075307

  .دهندتان را بصورت اینترنتی انجام تحصیل قادرند ضمن حفظ تماس تلفنی با شما، ثبت نام

  

 .روی لینک کلیک نماییدsajed.iau.ir برای آشنایی با سامانه �� 

  

  پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزادنکات ثبت نام 

های پزشکی و پیراپزشکی مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد فقط از طریق کنکور امکان پذیر تحصیل در رشته��

  .کنندهای کشور بدون آزمون دانشجو پذیرش نمیها در هیچ یک از دانشگاهاست. البته در حال حاضر این رشته

شویم با توجه به شهریه پرداز بودن دانشگاه آزاد، هزینه پذیرش دانشجویان با کنکور و بدون کنکور یکسان یادآور می��

است. داوطلبانی که در هر رشته محل کنکور کاردانی یا کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته دانشگاه آزاد ورودی مهر و یا بهمن 

این دانشگاه را دارند، باید در مهلت تعیین شده از سوی این دانشگاه  اند و قصد ثبت نام و ادامه تحصیل درقبول شده 1401

 .مدارک خود را آماده و به سایت آموزشیار برای ثبت نام و تشکیل پرونده مراجعه کنند

 زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

شد یکبار برای نیمسال اول ورودی مهر و یکبار هم بااین ثبت نام نیز مانند کاردانی و کارشناسی دوبار در سال می��

  .گیردنیمسال دوم ورودی بهمن ماه در سایت دانشگاه آزاد انجام می

ها ادامه دارد، اما ثبت نام ورودی بهمن از زمان ثبت نام ورودی مهر ماه معموالً از مرداد شروع شده و تا شروع کالس��

 .توانند بعد از مطالعه و اطالع از شرایط پذیرش نسبت به ثبت نام اقدام کننداواسط آذر ماه شروع شده و متقاضیان می

 دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%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/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

اگر قصد ثبت نام در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور را دارید، نیاز است ابتدا دفترچه ثبت نام را کامل مطالعه ��

های بدون کنکور دانشگاه آزاد اطالعات الزم را بدست آورده و بعد چه نیز الزم است از لیست رشتهکنید. برای مطالعه دفتر

  .ها به همراه جزییات دیگر همگی در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه درج می شوداز آن انتخاب رشته کنید. این رشته

منتشر شده است که آن را در زیر برای شما  1401د بهمن های آزادفترچه بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه��

 .دهیمارائه می

  

 1401های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال های جدول دفترچه

دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کاردانی 

 1401ناپیوسته دانشگاه آزاد نیمسال تحصیلی دوم 

دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کارشناسی 

 1401ناپیوسته دانشگاه آزاد نیمسال تحصیلی دوم 

دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دوره کارشناسی 

 1401پیوسته دانشگاه آزاد نیمسال تحصیلی دوم 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کاردانی-ناپیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کاردانی-ناپیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کارشناسی-ناپیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کارشناسی-ناپیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کارشناسی-پیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/دفترچه-راهنمای-ثبت-نام-بدون-کنکور-دوره-کارشناسی-پیوسته-دانشگاه-آزاد-نیمسال-تحصیلی-دوم-1401.pdf


 

 
 

 

 . کلیک کنید سامانه ساجد دانشگاه آزاد برای ورود به�� 

 1401های بدون آزمون دانشگاه آزاد رشته

 :باشدهای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی به تفکیک زیر میرشته��

 های بدون کنکور آزاد مقاطع کاردانی پیوستهرشته

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%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/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 رشته حسابداری رشته گرافیک رشته تربیت بدنی برق صنعتی

 رشته نقشه کشی معماری رشته الکترونیک عمومی رشته تاسیسات الکترونیکی رشته الکترونیک

 طراحی دوخت زمین شناسی
رشته نقشه کشی نقشه 

 برداری
 رشته نقشه کشی صنعتی

  

 های بدون آزمون کاردانی ناپیوستهرشته

 :های مورد انتخاب اکثر دانشجویان برای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون کاردانی ناپیوسته به شرح زیر استرشته

رشته کاردانی مدیریت 

 بازرگان
رشته کاردانی علوم 

 ورزشی
رشته آموزش و پرورش 

 ابتدایی
 رشته دامپزشکی

 کاردانی مدیریت گمرکی کاردانی امور بانکی کاردانی فنی مخابرات کاردانی فنی برق

  

 های بدون آزمون کارشناسی پیوستهرشته

 :های بدون آزمون کارشناسی پیوسته به شرح زیر استبرخی از رشته

 حسابداری معماری   بیمه  مدیریت ریاضیآموزش 

 کاردانی مدیریت گمرکی کاردانی امور بانکی کاردانی فنی مخابرات باستان شناسی

 مهندسی شهرسازی هنرهای تجسمی
مهندسی تکنولوژی 

 مخابرات
 مدیریت صنعتی

 بهداشت مواد غذایی مدیریت بازرگانی آموزش زبان انگلیسی محیط زیست

  



 

 
 

 بدون کنکور کارشناسی ناپیوستههای رشته

 :های بدون آزمون کارشناسی نا پیوسته به شرح زیر استبرخی از رشته

 رشته مهندسی عمران رشته مهندسی برق رشته مهندسی مکانیک رشته مهندسی صنایع

 رشته مهندسی معماری مدیریت دولتی محیط زیست مدیریت امور بانکی

 علوم قضایی علوم سیاسی حقوق شیمی

 ادبیات داستان مدیریت مالی  آموزش زبان انگلیسی زبان اسپانیایی   

  

 �� اطالعیه ��

 .های مختلف دانشگاه آزاد به سامانه این دانشگاه مراجعه کنیدجهت دریافت کد رشته محل

  

 1401مشاوره پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد 

های آزاد به صورت بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی انجام دانشگاههمانطور که بیان کردیم پذیرش داوطلبان در ��

ها در ها بسیار اهمیت دارد. البته درصد اعمال آنشود. در حقیقت باید بگوییم معدل کتبی دیپلم داوطلبان برای ثبت نام آنمی

ای و غیره ، هنر، فنی حرفههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، تربیت بدنی، علوم معارف اسالمیرشته

در جدول زیر نیز درصد تاثیر سوابق تحصیلی برای ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون را جهت مشاهده شما  .متفاوت است

  .عزیزان قرار دادیم

  های دیگردیپلم رشته معارف رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی  نوع دیپلم

ریاضی فیزیک و 

 فنی
100 100 57/1  57/1  51/4 

 51/4 100 100 57/1  57/1  علوم انسانی

 51/4 57/1  57/1  100 100 علوم تجربی



 

 
 

 100 100 100 100 100 هنر

 100 100 100 100 100  های دیگردیپلم

  

 اخبار مرتبط با ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون

 قزوینهای آزاد های بدون کنکور دانشگاهپذیرش دانشجو در رشته ✅

های کشور ها دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین )باراجین( یکی از معتبرترین دانشگاههای آزاد قزوین که در میان آندانشگاه

آید، در نیمسال دوم تحصیلی یعنی ورودی ترم بهمن بر اساس سوابق تحصیلی )معدل مقطع قبلی از لحاظ علمی به حساب می

 .نمایدمقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو جذب می 4در  داوطلبان( به صورت بدون آزمون

شود و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد قزوین در تمامی الزم به ذکر است ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می

 .شودبه صورت همزمان در سایت دانشگاه آزاد اسالمی فعال می 1401واحدهای آن در بهمن 



 

 
 

 

 اعالم تسهیالت دانشگاه علم و صنعت برای پذیرش دانشجویان مقطع دکتری بدون آزمون✅

ای از دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه تسهیالت جدیدی را برای پذیرش دانشجویان دکتری بدون آزمون طی اطالعیه

استعدادهای درخشان برای دریافت  ۱۴۰۲اعالم کرده است. به این صورت که در سال  ۱۴۰۲استعدادهای درخشان در سال 

 .امتیاز پژوهشی داشته باشند تا جزء افراد دعوت شده به مصاحبه قرار گیرند ۷بایست حداقل این تسهیالت می

و مقاالت علمی  ISI نامه است که در مجالت معتبرامتیاز برای مقاالت مرتبط با پایان ۳امتیاز نیز حداکثر  ۷از این 

 .البته باید یادآور شویم که این موضوع باید توسط استاد راهنما تایید گردد  ری رسیده باشد.پژوهشی به مرحله داو

ها امتیاز به کیفیت پایان نامه آن ۴اند، همچنین برای داوطلبانی که در نیمسال چهارم تحصیل خود هستند و هنوز دفاع نکرده

 .گیردتعلق می



 

 
 

 .لینک مربوطه کلیک کنیدبر روی  شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای اطالع از�� 

 

  خالصه مطلب

دو بار در سال به صورت بدون کنکور و بر اساس  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاددانید پذیرش و همانطور که می

در حال حاضر زمان ثبت نام دانشگاه آزاد برای مقاطع کاردانی، کارشناسی  .پذیردسوابق تحصیلی دانشجویان انجام می

ادامه دارد. لذا داوطلبان با دانلود و مطالعه دفترچه  1401 دی ماه 10کارشناسی پیوسته شروع شده است و تا  ناپیوسته و

توانند ثبت نام خود را راهنمای آن ضمن اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه آزاد با خرید کارت اعتباری می

 .اال برای شما قرار دادیمها را در بشروع کنند. به همین منظور لینک دانلود آن

های پزشکی و پیراپزشکی بدون آزمون های آزاد در رشتهالبته باید متذکر شویم که در حال حاضر هیچ یک از دانشگاه

درصد از 90ثبت نام در  .ها باید در کنکور سراسری شرکت کنیدکنند. شما برای تحصیل در این رشتهدانشجو پذیرش نمی

توانند وارد دانشگاه و داوطلبان تنها با انتخاب رشته درست میشود و د بصورت بدون کنکور انجام میهای دانشگاه آزارشته

رسد، لذا جایی که انتخاب رشته دقیق و درست، تنها چالش پیش روی داوطلبان بنظر میاز آن .رشته مورد عالقه خود شوند

تواند شانس شما را برای ورود به دانشگاه افزایش دهد. م میانجام درست و به موقع آن با توجه به محدودیت زمان ثبت نا

تان تماس بگیرید تا مشاوران کار آزموده ایران تحصیل در کلیه روند ثبت نام همراهی 9099075307توانید با شماره می

 .تان، بصورت اینترنتی ثبت نام را برای شما انجام دهندکنند، یا براساس اطالعات تحصیلی و عالیق
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