
باید اطالع داشته باشند که پذیرش در دو مقطع کاردانی و  متقاضیان پذیرش در رشتههای بدون کنکور دانشگاه آزاد

باشد. در هر یک از این مقاطع دانشجویان دارای مدارک الزمه و کارشناسی به تفکیک پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر می

توانند برای های بدون کنکور میرشته شوند. متقاضیان شرکت و پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد درشرایط الزم پذیرفته می

سایتانتخاب رشته خود به   azmoon.org های بدون های مورد نظرشان را انتخاب کنند. رشتهمراجعه کرده و گروه رشته

های گردد و دانشگاه آزاد دو بار در هر سال دانشجو در رشتهآزمون تجربی دانشگاه آزاد معموال دو بار در سال اعالم می

کندکنکور نیز پذیرش می بدون .  

توانید با ثبت نام در های پرطرفدار ریاضی، تجربی، انسانی و هنر هستید، میمند به تحصیل بدون کنکور در رشتهاگر عالقه

 کالج ایران تحصیل روند پذیرش خود در یک دانشگاه معتبر اروپایی را از همین امرورز آغاز کنید. با تماس با شماره

های پذیرنده ترکیه و اتحادیه از همکاران ما در موسسه ایران تحصیل بخواهید تا شما را با دانشگاه 02148810144

تان کنندهمین امروز ثبت نامها آشنا کرده و در صورت نیاز، های ورودی آناروپا و آزمون .  
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 زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

ها برای های بدون آزمون دانشگاه آزاد را دارند، الزم است بدانند که ثبت نام در این دورهافرادی که قصد ثبت نام در دوره

دو مقطع کاردانی و کارشناسی امکان پذیر بوده و همچنین به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است. شرکت در 

این مقاطع الزامی نخواهد بود؛ به عالوه  1402و  1401ی بدون کنکور آزاد هاکنکور سراسری برای ثبت نام در رشته

باشد. در حال حاضر زمان دقیقی برای ثبت نام بدونن های مهر ماه و بهمن ماه متفاوت میزمان نام نویسی نیز برای دوره

ی خواهد شد. به عالوه برای کنکور دانشگاه آزاد اعالم نشده است اما به محض اطالع رسانی این مقاله به روز رسان

 .مراجعه نمایید AZMOON.ORGاطالعات بیشتر نیز می توانید به سامانه 

  

های ترکیه و اتحادیه اروپا که مورد تایید وزارت بهداشت و برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام در دانشگاه

تا همکاران ما در وانید روی عکس زیر کلیک کنید، یا در فرم زیر شماره تماس خود را وارد کنید تعلوم ایران هستند می

 .اسرع وقت با شما تماس بگیرند

  

  

با پر کردن فرم زیر ، ما با شما تماس 

 میگیریم
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ماه(زمان ثبت نام نیمسال اول )مهر   

خواهند مشغول به افرادی که قصد ثبت نام در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور را دارند و در مهر ماه )نیمسال اول( می

های اعالم شده برای ثبت نام اقدام نمایند. البته توجه داشته باشید که برای سال جاری هنوز تحصیل شوند، نیاز است در تاریخ

ت و طبق اطالعیه زده شده در سامانه مربوطه طی ماه های آتی اطالع رسانی خواهد شد؛ اما ما تاریخ خاصی اعالم نشده اس

های گذشته را در اختیار شما قرار دهیمدر ادامه قصد داریم جدول زمان بندی ثبت نام برای سال . 

قا مشخص نیست اما طبق روال دقی 1402الزم به ذکر است تاریخ های ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 

 1401هر سال انتظار می رود زمان ثبت نام در این رشته ها به شرح زیر و بصورت حدودی در تاریخ هایی مشابه با سال 

 .برگزار شود

 مهر ماه )نیمسال اول( -زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

 1401مهر  تمدید مهلت ثبت نام 1401زمان آغاز ثبت نام مهر   مقطع

 شهریور 8تا  مرداد 27مرداد لغایت  5 کاردانی پیوسته

 شهریور 8تا  مرداد 28لغایت  18 کاردانی ناپیوسته

 شهریور 8تا  مرداد 28لغایت  18 کارشناسی پیوسته

 شهریور 8تا  مرداد 5تیر لغایت  25 کارشناسی ناپیوسته

 زمان ثبت نام نیمسال دوم )بهمن ماه(

نام بدون کنکور مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بهمن ماه دانشگاه های آزاد در آذر ماه انجام می معموال ثبت 

پذیرد. برای اطالع از این موضوع نیاز است داوطلبان به سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مراجعه نموده و وضعیت 

ه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مطالعه کنندخود را از نظر دارا بودن شرایط مندرج در دفترچ .  

منتشر  1402نکته ی مهم اینکه دفترچه و اطالعات زمان برگزاری ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برای سال 

جدول زیر نشده اما به محض انتشار اولین اطالعیه از طریق همین مقاله میتوانید از آخرین اخبار این حوزه مطلع شوید. 

میباشد 1402جدول زمان بندی ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه های آزاد در سال  . 

 بهمن ماه )نیمسال دوم( -زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 

 1401آغاز ثبت نام بهمن سال  آغاز ثبت نام بهمن سال گذشته  مقطع

آذر 24آذر لغایت  14 کاردانی پیوسته  نشدهاعالم  

آذر 24آذر لغایت  14 کاردانی ناپیوسته  اعالم نشده 

آذر 24آذر لغایت  14 کارشناسی پیوسته  اعالم نشده 

آذر 24آذر لغایت  14 کارشناسی ناپیوسته  اعالم نشده 



  .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با ��

 شرایط ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد

های بدون کنکور دانشگاه آزاد در هر مقطع منظور کاردانی و کارشناسی الزم است بدانید که ظرفیت پذیرش در رشته

های انتخابی داوطلبان و در مرحله دوم اول بر اساس اولویتهای بدون کنکور در مرحله باشد. پذیرش در رشتهمتفاوت می

های پذیرش با کنکور و بدون باشد. الزم است داوطلبان بدانند که رشتهثبت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی آنان می

  .کنکور با هم فرق دارند

های بدون کنکور قابل انتخاب در ن رشتهکند. همچنیها، دانشگاه آزاد فقط و فقط با آزمون پذیرش میدر برخی از رشته

های مختلف دانشگاه آزاد نیز ممکن است با هم فرق داشته باشند. از جمله مراحل مهم بعد از دریافت دفترچه راهنمای واحد

های درج شده در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد، مطالعه دقیق نحوه ثبت نام، زمان برگزاری ثبت نام و لیست رشته

باشد تا داوطلبان با کسب اطالعات بیشتر و بهتر اقدام به انتخاب رشته مورد نظرشان کنندفترچه مید . 

 

باشد که باشد. قابل ذکر میهای بدون کنکور دانشگاه آزاد شامل شرایط عمومی و اختصاصی میشرایط ثبت نام در رشته

تواند رد. اما شرایط اختصاصی در هر یک از مقاطع میباشد و تفاوتی نداشرایط عمومی برای تمامی مقاطع یکسان می

ترین شرایط عمومی و تواند جزو شرایط اختصاصی باشد. در ادامه مهممتفاوت باشد به عنوان مثال مدارک ثبت نامی می

شنا کنیمکنیم تا شما متقاضیان محترم را با تمامی این شرایط آاختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را بیان می . 
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 شرایط عمومی برای ثبت نام دانشگاه آزاد

در این بخش از مقاله به بررسی شرایط عمومی مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور خواهیم 

 :پرداخت. این شرایط عمومی عبارتند از

قانون اساسی کشوراعتقاد داشتن به دین اسالم و یا هر یک از ادیان پذیرفته شده در  ��  

 داشتن تابعیت ایرانی و جمهوری اسالمی ایران ��

 عدم داشتن سو پیشینه و فساد اخالقی ��

هاعدم اعتیاد به مواد مخدر و انواع روانگردان ��  

 داشتن توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی و پذیرفتن تمامی قوانین و ضوابط دانشگاه مورد نظر ��

های بدون کنکور دانشگاه آزادانتقال در رشته ممنوعیت نقل و ��  

 پرداخت شهریه دانشگاه آزاد بر اساس مصوبه تعیین شده هر سال ��

  

های ترکیه و اتحادیه اروپا که مورد تایید جهت کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی اخذ پذیرش بدون کنکور در دانشگاه

با کلیک روی عکس زیر به پایگاه اینترنتی کالج ایران تحصیل منتقل شوید توانیدوزارت علوم و بهداشت ایران هستند، می . 

[caption id="attachment_134742" align="aligncenter" width="800"]

 
 [caption/]بدون کنکور پزشک شوید

 شرایط اختصاصی برای ثبت نام دانشگاه آزاد

بدون کنکور دانشگاه آزاد دارای برخی شرایط اختصاصی نیز  عالوه بر شرایط عمومی، الزم است تا متقاضیان ثبت نام

توانید موارد زیر را مورد مطالعه قرار دهیدباشند. برای آگاهی از این شرایط، می : 

سال نظام  ۳سال نظام جدید + مدرک پیش دانشگاهی، داشتن مدرک  ۳سال نظام قدیم، مدرک  ۴ارائه مدرک دیپلم  ��

باشد(ا فوق دیپلم به جای مدرک پیش دانشگاهی میجدید + کاردانی )در اینج  
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باشد(مربوط به دوره کارشناسی ناپیوسته می) ۱۲ارائه مدرک کاردانی پیوسته و یا ناپیوسته با معدل باالی  ��  

واحد جبرانی برای دانشجویان دارای مدرک کاردانی پیوسته ۲۰گذراندن و پاس کردن  ��  

برای دریافت مدرک کارشناسی ۱۲کسب معدل باالی  ��  

ای و یا کاردانشهای نظری، فنی و حرفهسال نظام قدیم و یا یک مدرک سه ساله نظام جدید رشته ۴ارائه مدرک دیپلم  ��  

های نظری که رشته غیر متجانس با مدرک تحصیلی دارندواحد جبرانی برای دیپلمه  ۱۲الزام گذراندن حداکثر  ��  

های متناسب با مدرک تحصیلیای و هنرستان در رشتهم کار و دانش، فنی و حرفهانتخاب رشته دیپل ��  

 داشتن مدرک دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی ��

 .فارغ التحصیالن کاردانی علوم پزشکی مجاز به ثبت نام در مقطع باالتر هستند ��

های بدون آزمون تجربی دانشگاه آزادرشته  

های بدون کنکور را دانسته و بدون آزمون علوم تجربی دانشگاه آزاد ابتدا باید شرایط رشته هایمند به رشتهداوطلبین عالقه

های بدون آزمون تجربی دانشگاه آزاد را برای شما های مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در ادامه لیست رشتهسپس رشته

و یا رشته های جدیدی به آن اضافه شود و قطعا فهرست کرده ایم. از لیست ذیل ممکن است ساالنه رشته هایی حذف شود 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس قبل از هر تصمیمی پیشنهاد میشود با مشاوران مجرب ایران تحصیل  1402سال 

مشورتی داشته باشید 9099075307 . 

باشندهای بدون آزمون علوم تجربی دانشگاه آزاد به شرح زیر میرشته : 

 ون آزمون تجربی دانشگاه آزادهای بدلیست رشته

 شیمی محض زمین شناسی

 شیمی کاربردی علوم دامی

 مهندسی طبیعت علوم و مهندسی باغبانی

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار علوم و مهندسی خاک



 های سلولزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده مهندسی فضای سبز

 علوم و مهندسی شیالت علوم و مهندسی جنگل

 گیاه پزشکی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 اقتصاد کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(

 اقیانوس شناسی زیست شناسی گیاهی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زیست شناسی جانوری

 مهندسی صنایع مبلمان زیست شناسی دریا

 بهداشت و بازرسی گوشت زیست شناسی سلولی و مولکولی

 میکروبیولوژی زیست فناوری

 کاردانی تکنولوژی مواد غذایی بهداشت مواد غذایی

 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

 تولید و فرآوری خرما کاردانی کاردانی تکنولوژی جنگل داری

 کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی شیمی آزمایشگاهی

شوند کار چندان دشواری نیست های بدون آزمون تجربی دانشگاه آزاد که شامل پرداخت شهریه میادامه تحصیل در رشته 

وند، اما باید حتماً از میزان شهریه شتوانند در رشته دلخواه خود پذیرفته و با سوابق تحصیلی قابل قبول، داوطلبان می

 .دانشگاه آزاد آگاهی داشته باشید و با آگاهی کامل ثبت نام نمایید



های تجربی در دانشگاه آزاد به صورت بدون کنکور است، اما این به معنای پذیرش در پذیرش در بسیاری از کد رشته

ای پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی مانند پزشکی و هها نیست. به عنوان مثال پذیرش در برخی رشتهتمامی رشته

  .دندانپزشکی در دانشگاه آزاد فقط از طریق کنکور امکان پذیر است

توانید با ثبت نام در های پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی را دارید، میاگر قصد تحصیل بدون کنکور در یکی از رشته

ک ساله به عنوان کالج پزشکی در تهران، راه خود را برای تحصیل در کالج مدیکال ایران تحصیل، پس از طی یک دوره ی

های کشور ترکیه و اتحادیه اروپا باز کنیدها در دانشگاهاین رشته . 

المللی پذیرش دانشجو نظیر آزمونهای بینشاید جالب باشد که بدانید قبولی در آزمون  YOS و آزمون SAT  که توسط

تر است. شما با شوند، از قبولی پزشکی در کنکور سراسری ایران بسیار راحتترکیه اخذ می های اتحادیه اروپا ودانشگاه

توانید ظرف کمتر از یک سال، آمادگی الزم جهت شرکت در آزمون را کسب ثبت نام در کالج مدیکال ایران تحصیل می

 .کرده و پذیرش خود در یک دانشگاه معتبر اروپایی را تضمین کنید

 .بر روی لینک مربوطه، کلیک کنید برای اطالع از میزان شهریه رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد ��

های بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی پیوستهلیست رشته  

میباشد و  1401در ادامه به بررسی رشته های مقطع کاردانی پیوسته بدون کنکور میپردازیم. این لیست مربوط به سال 

لیست بدون کنکوری حذف شوند و یا رشته هایی به برخی رشته های این مقطع از  1402ممکن است بنا به دالیلی در سال 

 .آن اضافه شوند

های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کاردانی پیوسته به شرح زیر استرشته : 

1401های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد لیست رشته  

 کاردانی پیوسته

 قلمزنی ساخت و تولید نرم افزار کامپیوتر

 طراحی و دوخت نقاشی مکانیک خودرو

گرافیک –فتو گرافیک  عمران  استخراج معدن 

 تبرید تربیت کودک حسابداری

 ریخته گری مدیریت خانواده نقشه برداری

 جوشکاری امور اداری حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

 امور دامی تربیت بدنی طراحی صنعتی

 صنایع چوب و مبلمان الکترونیک عمومی نقشه کشی صنعتی

 فناوری تولیدات زراعی چاپ الکتروتکنیک

 فناوری پرورش دام انیمیشن معماری داخلی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 ناوبری طراحی و ساخت طال و جواهر صنایع شیمیایی

 فناوری تولیدات باغی هنرهای تجسمی چاپ دستی معماری

  صنایع فلزی صنایع نساجی

های بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی ناپیوستهلیست رشته  

1401های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد لیست رشته  

 کاردانی ناپیوسته

 کاردانی فنی بازرسی جوش معماری سنتی آمار

 کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای مکانیزاسیون کشاورزی الکترونیک هواپیما

 کاردانی فنی برق نرم افزار کامپیوتر انرژی تجدیدپذیر خورشیدی

آموزش ریاضیتربیت معلم  ژئودزی –نقشه برداری   الکتریک نیروگاه –کاردانی فنی برق    

برق صنعتی –کاردانی فنی برق  کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی  

برق مترو –کاردانی فنی برق  کاردان فنی مخابرات راهسازی  

 مخابرات هواپیما
عماری م –کاردانی حرفه ای معماری 

 داخلی

تاسیسات الکتریکی  –کاردانی فنی برق 

 ساختمان

 کاردانی فنی آسانسور و پله برقی معماری
تعمیر و نگهداری  –کاردانی فنی برق 

 ماشین های الکتریکی

 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری 

 (ICT) اطالعات
توزیع –کاردانی فنی برق   

اویونیک هواپیما کاردانی فنی  کاردانی فنی بهره برداری راه آهن کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 

تولید  –کاردانی فنی صنایع چوب 

 مبلمان

برنامه سازی  –کاردانی فنی نرم افزار 

 کامپیوتری

تکنولوژی  –امور زراعی و باغی 

 تولیدات باغی

تولید  –کاردانی فنی صنایع دارویی 

 دارو
فنی نساجیکاردانی   

تکنولوژی  –مور زراعی و باغی 

 تولیدات زراعی

تولید  –کاردانی فنی صنایع دارویی 

 دارو
چرم و پوست –کاردانی فنی نساجی   بهداشت و بیماری های طیور 

 –کاردانی فنی صنایع سرامیک 

 آزمایشگاه
 تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

مکانیک  –مکانیک کاردانی فنی 

 شناورهای صیادی
 کاردانی فنی نورد فوالد

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی 

 و معطر



مکانیک  –کاردانی فنی مکانیک 

 ماشین آالت صنعتی
 تکنولوژی آبیاری PPLکاردانی فنی هوانوردی _ خلبانی 

مکانیک  –کاردانی فنی مکانیک 

 ماشین های زراعی و باغی

سیستم های  –ی کامپیوتر کاردانی فن

 کامپیوتری
 تکنولوژی تولیدات دامی

نیروگاه  –کاردانی فنی مکانیک 

 حرارتی
 تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی فنی کشتی

 تکنولوژی جنگلداری کاردانی فنی کنترل کاردانی فنی مکانیک خودرو

 کاردانی فنی مکانیک مترو
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات 

 مکانیکی
 تکنولوژی چوب

کاردانی حرفه ای بهداشت محصوالت 

 دامی

گوشت و  –کاردانی فنی صنایع غذایی 

 فرآورده های گوشتی
 امور دولتی

تولید و  –کاردانی فنی باغبانی 

 فرآوری پسته

حفاظت و  –کاردانی فنی منابع طبیعی 

 حمایت منابع طبیعی
 امور گمرکی

تولید و  –کاردانی فنی باغبانی 

خرما فرآوری  
 امور مالی و مالیاتی آموزش حرفه و فن

تولید و  –کاردانی فنی باغبانی 

 فرآوری زعفران
 باستان شناسی آموزش دینی و عربی

 بیمه آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی فنی تولید قارچ های خوراکی

کریمتربیت معلم قرآن  آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی فنی تولید و فرآوری چای  

پرورش  –کاردانی فنی دامپروری 

 زنبور عسل
 حسابداری آموزش و پرورش کودکان استثنایی

پرورش  –کاردانی فنی دامپروری 

 صنعتی طیور
 روابط کار اقتصاد کار و بهره وری

تکثیر و  –کاردانی فنی دامپروری 

 پرورش صنعتی گاو
 علوم قضایی امور بانکی

شیر و  –کاردانی فنی صنایع غذایی 

 فرآورده های لبنی
 علوم ورزشی امور تربیتی

کاردانی حرفه ای امور دهیاری و 

 شوراها

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه آمادگی جسمانی

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری ورزش سالمندان

کاردانی حرفه ای امور کتابداری و 

 اطالع رسانی

 –تربیت بدنی کاردانی حرفه ای 

 مربیگری پایه بسکتبال

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پایه 

 بدنسازی معلولین

کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت 

 واحدهای صنفی

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه پرورش اندام

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش 

 دبستانی



کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت 

 تصرفات ساختمانی

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه تیراندازی

کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه 

 کودک و نوجوان

 کاردانی حرفه ای بازاریابی
 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه شطرنج

کاردانی حرفه ای تربیت مربی 

 مهدکودک

 –کاردانی حرفه ای بازرگانی 

رداریانبا  

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه شنا
 کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی

خدمات  –کاردانی حرفه ای بازرگانی 

 مشاوره امالک

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه فوتبال

 –کاردانی حرفه ای حسابداری 

 حسابداری صنعتی

 مشاوره –کاردانی حرفه ای بازرگانی 

 حقوقی اصناف

 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه فوتسال

 –اردانی حرفه ای حسابداری 

 حسابداری مالی

 کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه
 –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 مربیگری پایه والیبال

 –کاردانی حرفه ای حسابداری 

 حسابداری مالیاتی

 –اعی کاردانی حرفه ای مددکاری اجتم

 اورژانس اجتماعی
 هنرهای نمایشی کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتی

 –کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی 

 مددکاری خانواده
طراحی چاپ –کاردانی حرفه ای چاپ  کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما  

 –کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی 

 مددکاری کودک
کودکیاریکاردانی حرفه ای   کاردانی حرفه ای چاپ و نشر 

 –کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی 

 مراقبت سالمندان
 انیمیشن

کاردانی حرفه ای دوخت های سنتی 

 ایران

امور  –کاردانی حرفه ای مدیریت 

 اداری
 حفاظت و مرمت آثار تاریخی

کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی 

 لباس

امور  –کاردانی حرفه ای مدیریت 

 دفتری
 صنایع دستی

 –کاردانی حرفه ای سینما 

 تصویربرداری

خدمات  –کاردانی حرفه ای مدیریت 

 بندری
فیلم سازی –کاردانی حرفه ای سینما  طراحی و ساخت طال و جواهرات  

 موزه ها و بناهای تاریخی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
سفال  –کاردانی حرفه ای صنایع دستی 

سنتیو کاشی   

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 

 ورزشی
 هنرهای چوبی

فرش  –کاردانی حرفه ای صنایع دستی 

 دستباف

کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی 

 پوست و مو
 هنرهای سنتی

فرش  –کاردانی حرفه ای صنایع دستی 

 دستباف



 –کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

 عکاسی

 – کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی

 نقاشی

کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی 

 بازی های رایانه ای

 –کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

 گرافیک

 –کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی 

 طراحی صحنه
 کاردانی فنی شهرسازی

 –کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 

 تجهیزات اتاق عمل
پستی کاردانی حرفه ای امور تکنولوژی مرتع و آبخیزداری  

کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع 

 غذایی
 تکنولوژی مواد غذایی

 –کاردانی حرفه ای حسابداری 

 حسابرسی

 دامپزشکی کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت 

 های بیمه

 شیمی آزمایشگاهی کاردانی فنی جوشکاری
ارشاد و  –کاردانی حرفه ای حقوق 

 معاضدت قضایی

کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و 

 گاز
غذایی –شیمی آزمایشگاهی  حقوق ثبتی –کاردانی حرفه ای حقوق    

 گیاه پزشکی کاردانی فنی دیسپچری پرواز
خدمات  –کاردانی حرفه ای حقوق 

 قضایی

 مترجمی زبان اشاره ایرانی کاردانی فنی ربات
شورای حل  –کاردانی حرفه ای حقوق 

 اختالف

 کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی مدیریت بازرگانی کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

 کاردانی حرفه ای روابط عمومی مدیریت صنعتی کاربردی  کاردانی فنی صنایع پالستیک

ماشین  –کاردانی فنی صنایع چاپ 

 آالت
 کاردانی حرفه ای سالمت یاری هتلداری

حرفه ای آرایش زنانهکاردانی  تکنولوژی شیالت  
 –کاردانی حرفه ای صنایع دستی 

 مصنوعات سنگی

 کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمی کاردانی حرفه ای اطفا حریق شهری تکنولوژی صنایع غذایی

 کاردانی حرفه ای طراحی لباس کاردانی حرفه ای امداد سوانح تکنولوژی ماشین های کشاورزی

 کاردانی حرفه ای امور بورس تکنولوژی محیط زیست
 –کاردانی حرفه ای طال و جواهر 

 ساخت زیورآالت با دست

نوازندگی  –کاردانی حرفه ای موسیقی 

 ساز ایرانی
 کاردانی حرفه ای عکاسی خبری کاردانی حرفه ای امور بیمه

کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز 

 کالسیک
 کاردانی حرفه ای گردشگری مترجمی زبان انگلیسی



 –کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی 

 آبگینه
 آموزش زبان انگلیسی

کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه 

 سرایی

های بدون آزمون سیاست دانشگاه آزاد در رابطه با افزایش تعداد دانشجویان بدین صورت است که رشته :نکته مهم ��

نماید. به همین دلیل با توجه به واحد دانشگاهی مورد نظر خود، دانشگاه آزاد جدید را به هر یک از واحدهای خود اضافه می

ای موجود در واحد دانشگاهی مورد نظر اطالع یابید. با شماره هتوانید با مشاوران ما تماس حاصل نمایید و از رشتهمی

(از طریق تلفن ثابت و بدون کد) 9099075307گیری تلفن  توانند در رشته و دانشگاه مورد نظر کارشناسان ما می، 

تان کنندشما به صورت بدون کنکور ثبت نام . 

 

های بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوستهلیست رشته  

1401های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد لیست رشته  

 کارشناسی پیوسته



 مهندسی پزشکی فیزیک آمار

 مهندسی پلیمر فیزیک مهندسی آمار و سنجش آموزشی

های ریلیمهندسی خط و سازه معماری داخلی ایمنی صنعتی  

 مهندسی دریا مهندسی انرژی ریاضیات و کاربردها

ایهسته مهندسی علوم مهندسی  مهندسی دریانوردی 

 مهندسی ساخت و تولید مهندسی اپتیک و لیزر علوم و مهندسی آب

 مهندسی شهرسازی مهندسی برق علوم کامپیوتر

 مهندسی شیمی مهندسی بهره برداری راه آهن فناوری صدا

 مهندسی نساجی مهندسی مکانیک بیوسیستم مهندسی مکانیک

هوا فضامهندسی  مهندسی نقشه برداری  مهندسی ورزش 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار بهداشت مواد غذایی اقیانوس شناسی

 زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی دریا زیست شناسی جانوری

 شیمی کاربردی شیمی محض زیست فناوری

 علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی باغبانی

صنایع غذاییعلوم و مهندسی   گیاه پزشکی علوم و مهندسی محیط زیست 

 مهندسی طبیعت مهندسی صنایع مبلمان مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 ادیان و عرفان آموزش زبان عربی میکروبیولوژی

 بانکداری اسالمی باستان شناسی ایران شناسی

 جامعه شناسی تاریخ و تمدن ملل اسالمی تاریخ

 روابط عمومی حقوق حسابداری

 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات عربی روزنامه نگاری

 علوم تربیتی علوم ارتباطات اجتماعی علم اطالعات و دانش شناسی

 علوم ورزشی علوم قضایی علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق شافعی –فقه و حقوق مذاهب اسالمی   فلسفه  فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 گردشگری فلسفه و کالم اسالمی فلسفه و عرفان اسالمی

 مدیریت امور بانکی مددکاری اجتماعی مترجمی زبان اشاره ایرانی

 مدیریت دولتی مدیریت بیمه مدیریت بازرگانی

 مدیریت و بازرگانی دریایی مدیریت مالی مدیریت فرهنگی هنری

 مشاوره مردم شناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک



 ادبیات نمایشی هتلداری معارف قرآن کریم

 سینما لویزیون و هنرهای دیجیتال بازیگری

 طراحی صنعتی طراحی صحنه طراحی پارچه

 فرش عکاسی طراحی و ساخت طال و جواهر

 نوازندگی موسیقی ایرانی نمایش عروسکی نقاشی

ارمنیزبان وادبیات  تربیت مترجم زبان ایتالیایی آموزش زبان انگلیسی  

 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات آلمانی

 فقه و حقوق اسالمی اقتصاد کشاورزی مهندسی صنایع

 فلسفه و حکمت اسالمی زمین شناسی مهندسی عمران

 مترجمی زبان عربی زیست شناسی گیاهی مهندسی ماشین آالت دریایی

 مدیریت امور گمرکی علوم دامی مهندسی ماشین های صنایع غذایی

 مدیریت صنعتی علوم و مهندسی شیالت مهندسی معدن

 مدیریت و کمیسر دریایی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی معماری

 مطالعات خانواده مهندسی فضای سبز مهندسی مواد و متالورژی

 ارتباط تصویری اقتصاد هندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 صنایع دستی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مهندسی نفت

 طراحی لباس جغرافیا مترجمی زبان آلمانی

 مرمت بناهای تاریخی روان شناسی مترجمی زبان انگلیسی

 کارگردانی زبان و زبان شناسی علوم سیاسی

 – – زبان روسی

های بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوستهلیست رشته  

1401بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد های لیست رشته  

 کارشناسی ناپیوسته

 آموزش زبان انگلیسی هوشبری مهندسی بهداشت محیط

حقوق ثبتی –حقوق  آموزش و پرورش ابتدایی  مدیریت بازرگانی 

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 مهندسی حرفه ای برق قدرت آموزش ریاضی

خودرومهندسی حرفه ای مکانیک   مهندسی حرفه ای ساخت و تولید مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار 



تاسیسات  –مهندسی فناوری مکانیک 

 حرارتی و برودتی
ماشین افزار –مهندسی فناوری مکانیک   

نقشه  –مهندسی فناوری عمران 

 برداری

 مدیریت صنعتی مدیریت دولتی  مهندسی اجرایی عمران

تربیت بدنیمدیریت و برنامه ریزی   نقاشی 
استخراج  –مهندسی فناوری معدن 

 معادن زیرزمینی

 –کارشناسی حرفه ای عکاسی 

 تبلیغات
ای ایمنی صنعتیمهندسی حرفه های توزیع برقمهندسی فناوری شبکه   

تصویرسازی –گرافیک   هندسی فناوری آسانسور و باالبرها 
 مهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات

ICT –  سیارمخابرات  

مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی 

 صنعتی
ماشین افزار –مهندسی فناوری مکانیک   

 مهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات

ICT – مخابرات نوری 

کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و 

 اطالع رسانی
محیط زیست –مهندسی منابع طبیعی  مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی  

پزشکیعلوم آزمایشگاهی دام  آمار مترجمی زبان انگلیسی 

سوئیچ  –مهندسی فناوری مخابرات 

 های شبکه ثابت
 مهندسی فناوری برق مترو مهندسی تولیدات گیاهی

 مهندسی حرفه ای صنایع نساجی آموزش دینی و عربی طراحی و تکنولوژی دوخت

باغبانی –مهندسی تولیدات گیاهی  مهندسی حرفه ای علوم دامی و صنایع غذایی مهندسی علوم   

شیر  –هندسی فناوری صنایع غذایی 

 و فرآورده های لبنی
 مهندسی آبیاری

مرتع و  –مهندسی منابع طبیعی 

 آبخیزداری

 –مهندسی فناوری صنایع غذایی 

 صنعت قند

مهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با 

 منشا دامی

پرورش  –مهندسی فناوری دامپروری 

 صنعتی طیور

فرآیند –فناوری کنترل مهندسی   هندسی حرفه ای جوش مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه 

سد و  –مهندسی فناوری عمران 

 شبکه
 مهندسی فناوری صنایع الستیک

مهندسی حرفه ای صنایع چوب و 

 مبلمان

شیالت –مهندسی منابع طبیعی  جنگلداری –مهندسی منابع طبیعی  تکثیر و پرورش آبزیان   

   آموزش دینی و عربی حسابداری

 مهندسی حرفه ای معماری
 ICT هندسی فناوری ارتباطات و اطالعات

 مخابرات نوری –

پرورش  –مهندسی فناوری دامپروری 

 اسب

مهندسی حرفه ای الکترونیک 

 کاربردی
 مهندسی حرفه ای مواد ریخته گری

پرورش  –مهندسی فناوری دامپروری 

 صنعتی گاو

ابزار دقیق –مهندسی فناوری کنترل  سخت افزار کامپیوتر رسانه –مهندسی فناوری اطالعات    



 حسابداری
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و 

 معطر

ماشین  –مهندسی فناوری مکانیک 

 آالت راه سازی و راهداری

 مهندسی شهرسازی
استخراج معادن  –مهندسی فناوری معدن 

 زیرزمینی
زراعت –هندسی تولیدات گیاهی   

 مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی سخت افزار کامپیوتر

 هندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
تولید و  –مهندسی فناوری دامپروری 

 فرآوری محصوالت زنبور عسل
 بهداشت مواد غذایی

مهندسی فناوری ارتباطات و 

 دیتا – ICT اطالعات
حمل و نقل شهری –هندسی فناوری عمران   – 

 

 .بر روی لینک مربوطه، کلیک کنید برای اطالع از شرایط پزشکی دانشگاه آزاد بدون کنکور ��

های بدون کنکور در مقطع دکتری دانشگاه آزادلیست رشته  

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


باشد. لیستی که های دیگر میهای بدون کنکور دانشگاه آزاد بیشتر از سایر رشتهمحدودیت پذیرش داوطلبان در لیست رشته

باشد. بدیهی با آزمون و بدون آزمون برخی از واحدهای این دانشگاه می هایدر ادامه برای شما ارائه خواهد شد، شامل رشته

است هر واحد بنا به میزان ظرفیت پذیرش و تصمیمات مدیریتی تمام رشته های زیر را دارا نمی باشند و نیاز است برای 

سی قرار دهیدتصمیم گیری صحیح رشته های بدون کنکور مقطع دکترا هر واحد دانشگاهی را جداگانه مورد برر . 

های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع دکترالیست رشته  

گرایش شیمی کاربردی -شیمی   

گرایشی شیمی تجزیه -شیمی   

گرایش شیمی معدنی -شیمی   

گرایش شیمی آلی -شیمی   

الکترونیک -مهندسی برق   

قدرت -مهندسی برق   

مخابرات -مهندسی برق   

انرژیتبدیل  -مهندسی مکانیک   

شیمی نساجی -مهندسی نساجی   

 زراعت

 تاریخ

تاریخ اسالم -تاریخ   

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیای سیاسی

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی   

آنالیز عددی -ریاضی کاربردی   

 زبان و ادبیات فارسی

و عرفان ادیان -الهیات و معارف اسالمی   

تاریخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی   

علوم و قرآن و حدیث -الهیات و معارف اسالمی   

فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی   

فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی   

 عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی )ره(

اندیشه امام خمینی )ره(فقه و مبانی حقوق و   



 

https://medical.irantahsil.org/


  .برای کسب اطالع از نحوه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد بدون آزمون، بر روی لینک مربوطه، کلیک کنید ��

1402تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد سال   

منظور از پذیرش با سوابق تحصیلی و بدون کنکور، همان پذیرش به وسیله تاثیر دیپلم است. اما آنچه مهم است این مورد 

عات مربوط به میزان تاثیر معدل در باشد که تاثیر مقدار معدل بر اساس نوع رشته داوطلبان متفاوت خواهد بود. اطالمی

در دانشگاه آزاد هنوز منتشر نشده است پس برای اینکه با میزان تاثیر پذیرش معدل  1402پذیرش رشته های بدون کنکور 

است مالحظه کنید 1401توانید جدول زیرا را که مربوط به سال بیشتر آشنا شوید، می . 

گروه آزمایشی نوع دیپلم سانیان تجربی ریاضی   سایر دیپلم ها علوم و معارف 

 51.4 57.1 57.1 100 100 علوم ریاضی و فنی

 51.4 57.1 57.1 100 100 علوم تجربی

 51.4 100 100 57.1 57.1 علوم انسانی

 100 100 100 100 100 هنر

های خارجهزبان  100 100 100 100 100 

 رتبه علمی دانشگاه آزاد

دانشگاه برتر در  ۱۴۴تعداد واحد دانشگاه آزاد در بین  ۲۶رتبه بندی بر اساس رتبه در جهان به نام سایمگو وجود دارد که 

جهان وجود دارد. الزم است داوطلبان بدانند که بیشتر اساتید دانشگاه آزاد فارغ التحصیالن دانشگاه شریف و دانشگاه تهران 

تواند ها همین اساتید سطح باال نیز میثیرگذار برای باال بودن رتبه برخی از این واحدهای تاهستند. از جمله مالک… و 

 .باشد

 ��  اطالعیه �� 

کنند. از جمله موضوعات مهم که باید های دانشگاه آزاد را دانشجویانش تعیین میها و با واحدسطح علمی هر یک از دانشگاه

تالش شما برای کسب مهارت و افزایش دانش در رابطه با رشته پذیرش شده در خاطر داشته باشید این است که توان و 

باشدخودتان می . 

های بدون آزمون دانشگاه آزاددفترچه ثبت نام رشته  

های بدون کنکور دانشگاه آزاد کنند باید دفترچه راهنمایی که در همان بازه نویسی در رشتهقبل از اینکه داوطلبان اقدام به نام

های بدون کنکور و شرایط ثبت نام بدون گیرد را به خوبی مطالعه کنند؛ تا از لیست رشتهروی سایت قرار می زمانی بر

کنکور و شرایط و ضوابط و قوانین دانشگاه آزاد اطالعات کافی را دریافت کنند. دفترچه کارشناسی و کاردانی هر کدام به 

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


ید حتما در بازه زمانی ثبت نام دفترچه را از سایت آزمون دریافت گیرند. متقاضیان باطور مجزا بر روی سایت قرار می

های با کنکور و بدون کنکور آگاهی داشته باشندکنند. قبل از نام نویسی باید از تفاوت مدرک رشته . 

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

1400د سال های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزادفترچه 1401های ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال دفترچه   

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 

 1400 )مهر ماه(

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 

1401 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

 1400 )مهر ماه(

دانلود دفترچه راهنمای دوره کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

1401 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 

 1400 )مهر ماه(

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 

1401 

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه 

 آزاد 1400 )مهر ماه(

  

 (.جهت دریافت فایل، روی لینک کلیک کنید)

دانلود دفترچه راهنمای دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 

1401 

  

 (.جهت دریافت فایل، روی لینک کلیک کنید)

های بدون آزمون دانشگاه آزادمشاوره رشته  

توانند در دوره بعد در واحد های دیگر اند، میمورد نظرشان پذیرش نشدهها در دانشگاه داوطلبانی که در برخی از رشته

های آزاد ثبت نام کنند. داوطلبان برای ثبت نام الزم است از تمامی شرایط، قوانین و ضوابط اطالع داشته باشند تا دانشگاه

های بدون کنکور ریافت مهمان در رشتهبتوانند با دقت باال انتخاب خودشان را انجام دهند. چون امکان نقل و انتقال و د

ممکن نیست پس باید نهایت دقت را در هنگام انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر داشته باشند. داوطلبان باید هزینه و مسیر 

 .حمل و نقل را هم در هنگام انتخاب رشته در نظر داشته باشند

باشد بتوانید . تا در زمان ثبت نام که به اصل مدارک نیاز میشود برای حفظ و نگه داری مدارک خود کوشا باشیدتوصیه می

های بدون کنکور کنید؛ چرا که ها را ارائه دهید. باید دقت کنید که در زمان تعیین شده حتما اقدام به انتخاب رشته در رشتهآن

 .ممکن است فرصت انتخاب رشته تمدید نگردد

آزاد های بدون کنکور دانشگاهاخبار پیرامون رشته  

 نام نویسی کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد��

رساند، ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی میبدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت

ناپیوسته نیمسال اول  های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی که در مقطع کارشناسینام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کاردانی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کاردانی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87_-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA_-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87_-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA_-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%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-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-1401.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دوره-کاردانی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دوره-کاردانی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/10/1754919241Kardani.NP-14010505.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/10/1754919241Kardani.NP-14010505.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-پیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/10/302969569Karshenasi.P-14010518.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/10/302969569Karshenasi.P-14010518.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/کارشناسی-ناپیوسته-براساس-سوابق-تحصیلی.pdf
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ماه  ۵تیرماه آغاز و تا روز چهارشنبه  ۲۵ز شنبه ها به صورت صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، از امروپذیرش آن

 .ادامه خواهد داشت

 ثبت نام کارشناسی ارشد رشته های بدون آزمون تجربی دانشگاه آزاد��

دانشگاه آزاد اسالمی  ۱۴۰۱های پزشکی و غیر پزشکی سال رشته ارشد نام بدون کنکور مقطع کارشناسیثبت

دانشگاه آزاد به نشانی آزمون سامانه در  www.azmoon.org آغاز شد. 

نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شدثبت  

تتوانند با مراجعه به سایبر این اساس، متقاضیان می  www.azmoon.org  از نتیجه نتایج تکمیل ظرفیت پذیرش براساس

دانشگاه مطلع شوند ۱۴۰۰سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال دوم  . 

 های ترکیه و اتحادیه اروپا که مورد تاییدجهت کسب اطالعات بیشتر درباره چگونگی اخذ پذیرش بدون کنکور در دانشگاه

توانید با شماره وزارت علوم و بهداشت ایران هستند، می تا همکاران ما در اسرع وقت با تماس بگیرید  02148810144

، یا با کلیک روی عکس زیر به پایگاه اینترنتی کالج ایران تحصیل منتقل شویدشما تماس بگیرند . 

  



 

 خالصه مطلب

در مقاطع کاردانی و  های بدون کنکور دانشگاه آزادرشتهدر این مقاله سعی بر این داشتیم که شما متقاضیان را با شرایط و 

های بدون آزمون تجربی دانشگاه آزاد را برایتان بیان کنیم. کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آشنا کنیم و همچنین تعدادی از رشته

های موجود کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیز ارائه گردیده است تا داوطلبان از رشتههای عالوه بر آن لیست رشته

مطلع گردند. فراموش نکنید که تحصیل در دانشگاه آزاد رایگان نبوده و مستلزم پرداخت شهریه ثابت و متغییر است؛ به 

هریه مورد پردات کسب اطالع نماییدگردد که پیش از اقدام به ثبت نام از میزان شهمین دلیل توصیه می .  

https://medical.irantahsil.org/


ای که در سازمان سنجش کشور و مرکز پذیرش دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است معموال در تمامی طی مصوبه

ها به صوت درصد رشته ۸۵د. امروزه کنها در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو پذیرش میدانشگاه

 ۹۰۹۹۰۷۵۳۰۷توانید با شماره ها میها و نحوه ثبت نام در آنبدون کنکور پذیرش دارند، برای آشنایی با لیست رشته
در رشته و تان، تماس حاصل فرمایید و از مشاورین مجرب ایران تحصیل بخواهید با ارزیابی شرایط و سوابق تحصیلی

تان کنندنام تان ثبتدانشگاه مورد عالقه . 
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