
 

 
 

شرایط اپالی با مدرک دانشگاه ازاد چیست؟ آیا امکان اپالی با مدرک این دانشگاه وجود دارد؟ 
بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد در مورد موضوع مهاجرت با مدرک این دانشگاه، تصور غلطی 

ان مهاجرت دارند. به طور مثال این افراد تصور می کنند که اگر مدرک دانشگاه آزاد را بگیرند دیگر امک
نخواهند داشت و یا حداقل برای دانشگاه های تاپ نمی توانند اپالی کنند. اگرچه این موضوع می 
تواند تا حدودی صحت داشته باشد، اما برای اپالی تنها مدرک دانشگاه مورد بررسی قرار نمی گیرد، 

ناسب انتخاب شوید. بلکه یک سری شرایط دیگر نیز باید وجود داشته باشد که شما به عنوان فرد م
این عوامل می تواند شامل نمره زبان، سابقه پژوهشی و یا توانایی های فردی باشد که در ادامه این 

 .موارد و تاثیر آن بر شرایط اپالی با مدرک دانشگاه ازاد را بیشتر بررسی خواهیم کرد

  

  

 شرایط اپالی با مدرک دانشگاه ازاد چیست؟

درک دانشگاه ازاد باید به شما بگوییم که نوع مدرک دانشگاهی نه تنها در خصوص شرایط اپالی با م
عامل تعیین کننده نیست حتی برای بسیاری از دانشگاه ها در اولویت های آخر قرار دارد. در واقع 

موارد مهم تر معدل فرد و تعداد مقاالت او می باشد. پس در مورد شرایط اپالی با مدرک دانشگاه ازاد 
ما بگوییم که شرایط پژوهشی فرد، مدرک زبان او و معدل تاثیر گذاری بیشتری خواهند باید به ش

 .داشت

  

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید جهت کسب اطالع از اعتبار مدرک واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
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 تاثیر مدرک دانشگاه آزاد در اپالی

ت شانس کمتری با مدرک اگر برای دانشگاه های خیلی خوب دنیا قصد اپالی کردن دارید، ممکن اس
دانشگاه آزاد داشته باشید؛ اما اگر برای شما بیشتر رشته مهم است و امتیاز و رتبه دانشگاه مهم 

نیست، می توانید با خیال راحت برای اپالی اقدام کنید و در این خصوص باید بدانید که مدرک 
 .دانشگاهی شما تاثیری روی آن نخواهد داشت

  

  

الی با مدرک دانشگاه آزادتاثیر معدل در اپ  

در خصوص معدل باید بدانید که هر چه دانشگاه و کشور مورد نظر شما بهتر باشد، باید معدل باالتری 
داشته باشید. به طور مثال اینکه از شما از یک دانشگاه خوب مدرک داشته باشید؛ اما معدل شما باال 

اه آزاد مدرک باال داشته باشید می توانید نباشد، وضعیت خوبی نخواهید داشت؛ اما اگر از دانشگ
 .وضعیت خوبی در اپالی داشته باشید

های مختلف می تواند متفاوت باشدبه طور کلی، شرط معدل برای اپالی در رشته . 

به طور مثال شرط معدل در دانشگاه تاپ و رده باال در کشوری مثل فرانسه با دانشگاه متوسط در 
های رده باالی کشورهای تاپ دنیا دارید، باید رتی که قصد اپالی در دانشگاهکانادا برابر نیست. در صو

داشته باشید وهر چه دانشگاه و کشور مورد نظر شما بهتر باشند، معدل باالتری هم  16معدل باالی 
 .نیاز خواهید داشت

ت در خصوص معدل الزم است بدانید که همیشه معدل یک مقطع قبل تر از مقطع مورد درخواس 
شما مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مثال اگر قصد اپالی برای مقطع ارشد را داشته باشید، معدل 

 .مقطع کارشناسی مهم است



 

 
 

توانند در کشورهای می y تا x حد مشخصی وجود ندارد که بتوان گفت افراد فقط از بازه معدل
های زیادی باشید، هنوز هم انتخابخارجی اپالی داشته باشند. هر رتبه، معدل و مدرکی که داشته 

 .برای شما وجود خواهد داشت
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 تاثیر مقاالت در اپالی کانادا

بسیار مهم است و می تواند   مقاالت علمی و پژوهشی نیز در گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی
تاثیر به سزایی در نوع دانشگاه و رشته انتخابی شما داشته باشد. در واقع تعداد مقاالتی که شما ارائه 

بیشتری داشته می دهید، نشان دهنده کیفیت رزومه شما خواهد بود و هرچه تعداد مقاالت بهتر و 
 .باشید، می توانید دانشگاه بهتری را اپالی کنید

با داشتن مقاله در رقابت با سایر دانشجویان برای اخذ پذیرش تحصیلی شانس بیشتری به دست می 
 .آورید

های مطرح و به نام دنیا به شرط داشتن مقاالت بهتر استپذیرش تحصیلی شما در دانشگاه . 

 .امکان پذیرش و تحصیل در رشته، گرایش و دانشگاه موردعالقه شما با داشتن مقاله آسان تر است

های علمی و تحقیقاتی و کسب درآمد با داشتن مقاله بیشتر می شانس شما برای شرکت در پروژه
 .شود

ای کمتر در مقطع دکتری داریدامکان پذیرش بدون دردسر و راحت با هزینه . 

بیشتری داشته باشید، یعنی شانس بیشتری برای اپالی کردن داریدهرچه مقاالت  . 

توجه داشته باشید که عالوه بر تعداد، کیفیت مقاالت نیز مهم است. به طور مثال باید کیفیت مقاالت 
خود را نیز باالتر ببرید و بتوانید از مجالت مطرح پذیرش بگیرید. به عالوه فاکتورهای دیگری نیز در 

ت تاثیرگذار است که به آن ها اشاره خواهیم کردتعداد مقاال . 

 Citation سایتیشن

هایی است که سایر محققان به مقاله منتشر شده توسط شما می به معنای تعداد ارجاع و رفرنس
 .دهنئ

 Impact Factor ایمپکت فکتور



 

 
 

شما تعلق  مقالهسال پس از تاریخ انتشار  2ی میانگین استناداتی است که تا دهندهاین شاخص نشان
 .گرفته است

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از اعتبار مدرک دانشگاه آزاد برای مهاجرت

  

  

 بررسی رتبه دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد برای اپالی

قبل از اپالی کردن بهتر است از رتبه های دانشگاه های ایرانی اطالعات الزم را بدست آورید. ما در 
ه ایمادامه این موارد را برای شما آورد . 

  

  

المللیمقاالت بین مقاالت داخلی دانشگاه رتبه  

 ۲۸ ۴۱۹ دانشگاه تهران ۱

 ۴ ۱۴۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۲

 ۰ ۱۴۷ دانشگاه فرهنگیان ۳

 ۲۴ ۱۳۸ دانشگاه تربیت مدرس ۴
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 ۲۴ ۱۳۵ دانشگاه شهید بهشتی ۵

 ۴ ۱۳۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶

 ۵ ۱۳۰ دانشگاه شیراز ۷

 ۰ ۱۲۲ دانشگاه عالمه طباطبائی ۸

 ۱۳ ۱۱۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۹

 ۶ ۱۰۶ دانشگاه تبریز ۱۰

  

  

 رتبه مراکز مختلف دانشگاه آزاد ایران

  

  

المللیمقاالت بین مقاالت داخلی دانشگاه رتبه  

 ۵ ۲۱۰ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱

 ۰ ۱۲۹ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ۲

 ۰ ۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ۳



 

 
 

 ۱ ۸۲ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ۴

 ۶ ۷۱ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ۵

 ۰ ۵۷ دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ۶

 ۱ ۵۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ۷

 ۲ ۵۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ۸

 ۲ ۵۱ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ۹

 ۲ ۵۰ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ۱۰

  

  

 اعتبار مدرک دانشگاه آزاد در کانادا

کشور کانادا یکی از ایده آل ترین مقصد های تحصیلی برای تمامی دانشجویانی است که قصد  
 .دریافت بورسیه تحصیلی را دارند

به عالوه کشور کانادا به عنوان یکی از کشورهای برتر از لحاظ تحصیلی که آمار مهاجرت تحصیلی 
گاه آزاد به این دلیل که صرفًا از باالیی دارد نیز شناخته شده است. بسیاری از دانشجویان دانش

شوند؛ اما نباید این اتفاق   دانشگاه های دولتی مدرک ندارند از ادامه تحصیل در این کشور ناامید می



 

 
 

بیوفتد؛ زیرا عالوه بر نوع دانشگاه عوامل بسیار مهم دیگری نیز برای اپالی وجود دارد که باید در نظر 
 .گرفته شود

  

  

رتر در ایرانهای آزاد بدانشگاه  

تمامی دانشگاه های آزاد در ایران دارای رتبه یکسانی نیستند؛ به همین دلیل در این قسمت ما قصد 
های آزاد برتر در ایران را بررسی کنیمداریم دانشگاه . 

های آزاد برتر را نام ببریم می توانیم موارد زیر را بیان کنیماگر بخواهیم دانشگاه : 

  

 تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 واحد تبریز تهران جنوب

 اهواز واحد تبریز

 شیراز کرج

   قزوین

  

  

توان گفت که ممکن است برخی دانشگاه ها در برخی رشته های خاص برتر باشندبا این وجود می . 



 

 
 

  

  

 هزینه اپالی با مدرک دانشگاه آزاد

هزینه اپالی یکی از مواردی است که همیشه ذهن افراد داوطلب برای این موضوع را به خود مشغول 
 .می کند

توان اید ربطی نداشته و میهای الزم برای این امر به اعتبار دانشگاهی که در آن تحصیل کردههزینه
فت موارد دیگری نیز وجود ها این هزینه به یک اندازه است. البته باید گگفت برای تمامی دانشگاه

توانند روی هزینه ها تاثیرگذار باشند. در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرددارند که می : 

 ایدای که برای تحصیل انتخاب کردهنوع رشته  
 دانشگاه مورد نظر شما برای تحصیل 

 ایدکشوری که برای مهاجرت انتخاب کرده  
 صیل بپردازید ومقطع تحصیلی که باید در آن به تح  … 

توجه داشته باشید که بیشتر هزینه های شما مربوط به بعد از قبولی و پذیرش است و قبل از آن 
 .هزینه آنچنانی نخواهید داشت

یکی از اصلی ترین هزینه ها قبل از قبولی، مربوط به ترجمه مدارک مورد نیاز پذیرش می باشد. اصل 
ویزای تحصیلی بوده ومراحلی طوالنی داردهزینه در این مسیر نیز مربوط به اخذ  . 

  

  



 

 
 

 نکاتی برای اخذ پذیرش تحصیلی برای اپالی با مدرک دانشگاه آزاد

توصیه نامه در گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی بسیار مهم است و می تواند سرنوشت شما را  
 .در اپالی تغییر دهد

العاتی شامل مدارک مورد نیاز تهیه نماییدتا قبل از دریافت پذیرش،فایلی دقیق و منظم از اط . 

به عالوه در اپلیکیشن مراکز آموزشی خود وارد شوید و اطالعاتی که الزم است را به دقت وارد نمایید. 
این اطالعات معموال شامل اطالعات شخصی، مقاطع تحصیلی، ریز نمرات، ارائه گزارش نمرات مربوط 

پی او ردن اسای، وارد ک آر به زبان و آزمون جی  SOP و سی وی CV اطالعات مربوط به ریکامندرها ،
 .و سابمیت می شود

  



 

 
 

 

  

 نحوه شناسایی دانشگاه های آزاد برتر برای اپالی

عیارها را بدانید می توانید به راحتی دانشگاه های آزاد برتر را شناسایی کنیداگر یک سری م . 
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در واقع شناسایی دانشگاه های برتر بسیار مهم است زیرا اگر شما نتوانید این کار را انجام دهید ممکن 
شما  است حتی با داشتن معدل باال نیز موفق به دریافت اپالی نشوید. در واقع هر چه رتبه و رنکینگ

 .باالتر باشد، شما شرایط بهتری برای اپالی خواهید داشت

اگر دانشگاه شما رنکینگ خوبی نداشته باشد، باید گفت که معدل باالی شما برای اپالی پذیرش 
 .دانشگاه های معتبر کانادا بی تاثیر خواهد بود

جام دهید. در سایت های برای شناسایی بهترین دانشگاه های آزاد ایران، باید تحقیقات کاملی را ان
مختلف، رنکینگ دانشگاه های آزاد نوشته می شود که می توانید آن ها را بررسی کنید و از فارغ 

 .التحصیالن آن دانشگاه در مورد بار علمی اساتید سوال بپرسید

الن یکی از راه هایی که می توانید برای بررسی رتبه دانشگاه آزاد در نظر بگیرید،خروجی فارغ التحصی
 .و موفقیت آن ها در مقاالت و شغل های مختلف است

 :شاخصه های موثر در بررسی رنکینگ دانشگاه های آزاد می تواند شامل موارد زیر باشد

  

  

 معیارهای مهم برای شناسایی دانشگاه های آزاد برتر

 تعداد اساتید بین المللی درآمد پژوهشی

 تعداد دانشجویان بین المللی میزان اعتبار تحقیقات

 دفاتر ارتباط با صنعت
نسبت تعداد دانشجو به اساتید 

 دانشگاه

تعداد قراردادهای صنعتی با شرکت 
 های برتر

 تعداد وب سایت های دانشگاه



 

 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده
چند زبانه بودن وب سایت های 

 دانشگاه

 ISI تعداد مقاالت
میزان برگزاری کنفرانس های بین 

 المللی

تعداد ارجاعات مقاالت به اعضای 
 هیئت علمی

همکاری های بین المللی در زمینه 
 های علمی پژوهشی

 تعداد پروژه های انجام شده ابداعات و نوآوری های صنعتی

 تعداد فارغ التحصیالن
تعداد فارغ التحصیالن موفق 

 دانشگاه

یسوابق اعضای هیئت علم  
تعداد جوایز بین المللی دریافت 
 شده توسط دانشجویان و اساتید

 امکانات آزمایشگاهی سوابق اساتید

   سرانه کتاب

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی شرایط اپالی با مدرک دانشگاه ازاد بپردازیم و به شما کمک 
کنیم تا بتوانید با استفاده از نکات گفته شده در متن در کم ترین زمان ممکن مراحل پذیرش از 

ذ پذیرش بررسی دانشگاه های خارج از کشور را طی کنید. به عالوه اعتبار مدرک دانشگاه آزاد نیز در اخ
شد و نکات مرتبط با آن اعالم گردید. در صورتی که قصد داریم با مدرک دانشگاه آزاد برای اخذ 



 

 
 

پذیرش اقدام کنید، نیاز است حتمًا با یک مشاور زبده در ارتباط باشید تا اطالعات الزم در اختیار شما 
باشیدگذاشته شود. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با ما در تماس  . 

  

 


