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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

دوره هـاي  نشـجو در  چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دا  

 تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

سنجش و پذیرش در دوره هاي تحصیالت و مصوبات شوراي 

واجد  ز میان داوطلبانااقدام به پذیرش  1401در سال  تکمیلی

 سازمان سـنجش  کارشناسی ناپیوستهشرکت در آزمون  شرایط

  .نماید می آموزش کشور

  

    :ب رشتهانتخا )الف

حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ناپیوسته  کلیه داوطلبان

رشته هاي تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومی،  1401سال 

بـا  در صورت تمایل مـی تواننـد   علوم آزمایشگاهی و مامایی 

مراجعه به سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس 

www.azmoon.org ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسـبت   و

کد رشـته  متناسب با محل  20حداکثر  یک رشته و  به انتخاب

  .خود اقدام نمایند امتحانی

شـماره  داوطلبان الزم است ابتدا بـا اسـتفاده از    : 1تبصره 

و کد ملی نسبت به ورود به سـامانه انتخـاب رشـته     داوطلبی

لب به منظور شروع انتخـاب رشـته الزم   هر داوط. اقدام نمایند

مندرج در سامانه نسبت به پرداخت  است با مطالعه توضیحات

ریال از طریق سامانه مذکور اقـدام   0001,000,الکترونیکی مبلغ 

تواننـد   داوطلبان پس از پرداخت وجه انتخاب رشته می. نماید

 امتحـانی  کد رشتهرا با توجه به  محل 20یک رشته و حداکثر 

  .د انتخاب و در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت نمایندخو

  

  

  عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در  : 2تبصره 

هـاي   دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقـرر و مطـابق اطالعیـه   

صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی   

تحـت  رشته اب بوده و پس از انقضاي مهلت مقرر امکان انتخ

  .هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت

داوطلبان توجه داشته باشند در صـورت خریـد کـارت     -

نـام   نـام اسـترداد وجـه ثبـت     اعتباري یا پرداخت هزینه ثبـت 

  .پذیر نخواهد بود امکان

  .مندرجات فرم انتخاب رشته باید دقیق تکمیل شود -

مندرجات (مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده  -

  .به عهده داوطلب خواهد بود) رم انتخاب رشتهف

گونـه   نام اعمـال هـیچ   هاي مقرر ثبت پس از پایان مهلت -    

پـذیر   نـام امکـان   تغییري در مندرجات فرم انتخاب رشته ثبـت 

بنابراین داوطلب بایـد در زمـان تکمیـل اطالعـات     . باشد نمی

  .تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد

  : شجو در دانشگاه آزاد اسالمیشیوه پذیرش دان )ب

در دانشـگاه آزاد اسـالمی داراي    محـل  /هر کد رشـته   

محـل در  /باشد که در مقابـل کـد و عنـوان رشـته     ظرفیتی می

میزان پـذیرش دانشـجو   . جدول شماره یک درج گردیده است

است که با ) بزرگتر از یک(تابعی از ظرفیت پذیرش و ضریبی 

  . باشد می محل متفاوت /توجه به نوع رشته

  : ها  سهمیه )ج

و مصوبات مربوطه و نیـز بـا عنایـت بـه      براساس ضوابط

سـال   کارشناسـی ناپیوسـته  آزمـون   نـام  ثبتدفترچه راهنماي 

توانستند متقاضـی   ، داوطلبان با توجه به شرایط خود می1401

توضیحات مربوط به هر . هاي مندرج ذیل شوند یکی از سهمیه

  .الذکر درج گردیده است فوق ها در دفترچه یک از سهمیه

   :رزمندگان  و سهمیه ایثارگران –

قانون برنامه پنج سـاله  «با توجه به تصویب  :ایثارگران  )1

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی  

توســط مجلــس  14/12/95در تــاریخ » )1396-1400(ایــران 

قـانون  « 70 این قانون عالوه بر مـاده  90شوراي اسالمی، ماده 

بعـدي آن در    و اصـالحیه » جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از    « 47ماده 

در ایـن آزمـون اجـرا و گـزینش     » )2(مقررات مـالی دولـت   

  .گیرد داوطلبان براساس این قوانین صورت می
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  : براساس قوانین فوق 

ظرفیت هر کد رشته محل ) % 25(بیست و پنج درصد  -1

آزادگان و همسـر و  «، »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«به 

درصــد و بــاالتر و همســر و  25جانبــازان «، »فرزنـدان آنــان 

درصـد   25سـهمیه ایثـارگران   (اختصـاص دارد  » فرزندان آنان

  )ظرفیت

ظرفیت هر کد رشته محـل نیـز بـه    ) % 5(پنج درصد  -2

همسر و «و » همسر و فرزندان آنان درصد و 25جانبازان زیر «

فرزندان رزمندگان با حداقل شش مـاه حضـور داوطلبـان در    

ستاد کل نیروهاي مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد     (جبهه 

  )درصد ظرفیت 5سهمیه ایثارگران (. اختصاص دارد» )سازندگی

قانون برنامـه پـنج    90ماده » الف«طبق تبصره بند  : 1تذکر 

قتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    ساله ششم توسعه ا

درصـدي ایثـارگران    25اسالمی ایران در صورتی که سـهمیه  

توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده 

درصدي ایثارگران که شـرایط و   5آن ابتدا به مشمولین سهمیه 

تخصیص یافته و اگر بـاز هـم     حدنصاب الزم را داشته باشند،

مانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه      لی ماند، باقیاین ظرفیت خا

  .یابد صورت آزاد اختصاص می

درصد سهمیه ایثارگران، به  5ظرفیت خالی مانده :  2تذکر 

  .یابد سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثـارگران  :  3تذکر 

 5رصدي و یـا  د 25اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت (

درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش  70) درصدي

  .باشد آزاد در هر کد رشته محل می

هـاي   هایی بـه سـهمیه   ظرفیت در کد رشته محل : 4تذکر 

یابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا   فوق تخصیص می

  .وجود داشته باشد

ت هـاي فـوق براسـاس قـوانین و مقـررا      سهمیه : 5تذکر 

هـا   موجود بوده و در صورت هرگونـه تغییـر در ایـن سـهمیه    

ــع ذي  ــط مراج ــالی    توس ــررات اعم ــوابط و مق ــالح، ض ص

  .رسانی خواهد شد اطالع

  : رزمندگان ) 2

  جزو سـهمیه ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل ( رزمندگان

رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان  

درصد نمـره   75راي این داوطلبان حدنصاب نمره ب. باشند می

   .باشد گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر می

  

  

   : پذیرش اتباع خارجی )د

ــون     ــده در آزم ــرکت کنن ــی ش ــر ایران ــاع غی ــه اتب کلی

، باید عالوه بر دارا بودن شرایط 1401سال  ناپیوسته کارشناسی

مندرج در دفترچه راهنمـاي  (عمومی و اختصاصی این آزمون 

، بنـد مربـوط را در   )سازمان سنجش آمـوزش کشـور   نام ثبت

نام اینترنتی، عالمتگذاري نمـوده باشـند بـدیهی     تقاضانامه ثبت

شـدگان   است چنانچه اتباع غیر ایرانی که در ردیـف پذیرفتـه  

 مـورد نظـر  نام بنـد   نهایی این آزمون قرار گیرند در زمان ثبت

لغـو   تقاضانامه را عالمتگذاري ننمـوده باشـند، پـذیرش آنـان    

ضمناً کلیه اتبـاع غیـر ایرانـی شـرکت کننـده در      . خواهد شد

نـام اتبـاع    داراي کلیه شرایط و ضوابط ثبـت  بایست میآزمون 

نـام و   دفترچه راهنمـاي ثبـت   26ه مندرج در صفح(  خارجی،

باشند و در غیر ایـن صـورت   ) سازمان سنجش آموزش کشور

 .پذیرش آنان لغو خواهد شد

تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  به منظور ساماندهی و -

متقاضیان غیر ایرانـی، کلیـه داوطلبـان غیـر ایرانـی متقاضـی       

بایسـت   تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی مـی 

نـام خـود در وب سـایت مرکـز سـنجش و       بعد از انجام ثبت

پذیرش دانشگاه، نسبت به تکمیـل و ارسـال اطالعـات خـود     

  .نمایند مطابق مراحل ذیل اقدام

مراجعه به وب سایت سازمان امور دانشـجویان وزارت   -1

  . www.saorg.irعلوم، تحقیقات و فناوري به 

  .درگاه دانشجویان غیر ایرانیورود به  -2

  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3

 اعالم کد پیگیري به نماینده کنسـولی واحـد مربوطـه    -4

  .جهت تأیید دانشگاهی

ــولی     -5 ــا اداره کنس ــاس ب ــایی تم ــد نه ــت تأیی   جه

یـا مراجعـه    )021-47352427و  021 – 47352425: تلفن (

  . الملل دانشگاه آزاد اسالمی حضوري به معاونت بین

الزم به توضیح است متقاضیانی که کـد پیگیـري خـود را    

در و شـماره  نام پ  خانوادگی، اند به همراه نام، نام فراموش کرده

 saorg.irگذرنامه یا کارت، جهت بازیابی کد خود به سـامانه  

  .مراجعه نمایند

متقاضیانی که به هر دلیل امکان خروج از کشـور   : 1تذکر 

نام و پذیرش در واحدهاي برون مرزي را  را ندارند، امکان ثبت

  . نخواهند داشت
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هاي آموزشی و پژوهشـی   رآیندها و فعالیتکلیه ف:  2تذکر 

پذیرفته شدگان واحدهاي برون مرزي در دانشـگاه مسـتقر در   

  .گردد خارج از کشور انجام می

  : تذکرات مهم درخصوص مشموالن وظیفه عمومی 

باشند و در  مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی - 1  

صـادر  صورت پذیرش در دانشگاه، مجوز تحصیلی براي آنان 

  .باشند نام از آنان نمی ها مجاز به ثبت نگردیده و دانشگاه

ها تا پایـان خـدمت دوره    دانشجویان اخراجی دانشگاه - 2  

ضرورت و یا اخـذ معافیـت دائـم مجـاز بـه ادامـه تحصـیل        

  .باشند نمی

زمـان بـا انجـام     کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل هـم  - 3       

ارکنان در صورت پذیرش در این دسته از ک. باشند خدمت نمی

دانشگاه در صورت نداشتن غیبـت اولیـه و دارا بـودن سـایر     

  .شرایط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد

شـدگان در دوره   نـام قطعـی و تحصـیل پذیرفتـه     ثبت -4  

نام  موکول به صدور مجوز ثبت 1401کارشناسی ناپیوسته سال 

  .باشد می 10+پلیس توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر 

هاي مسلح سنوات  برابر ضوابط ابالغی از سوي ستاد کل نیرو -5

مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته براي افراد مشمول خدمت 

هاي آموزشی یا دیگـر   وظیفه اعم از آن که متقاضی تحصیل در رشته

ضـمناً مشـموالن   . سال است و قابل افزایش نیسـت  3ها باشند  رشته

عمومی در طول تحصیل ملزم به رعایت مقررات جدید صـادره   وظیفه

  .باشند از طرف مراجع ذیصالح می

  : تذکرات مهم 

دانشجو موظف است کلیه مقررات و ضـوابط عمـومی    -1  

دانشگاه آزاد اسالمی و ضوابط خاص واحد یا مرکز دانشگاهی 

محل تحصیل خودر را کامالً رعایت نماید و در صورت عـدم  

نامـه   ا در هر مرحله از تحصیل، مشمول اعمال آیینرعایت آنه

  .مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهد شد

نـام در آزمـون،    چنانچه در هـر یـک از مراحـل ثبـت     -2  

نام در دوره و یـا در طـول مـدت     برگزاري، اعالم نتایج، ثبت

تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی مشخص گردد کـه داوطلـب   

رج در دفترچه راهنما بوده و یا تحـت  فاقد یکی از شرایط مند

از ادامـه تحصـیل    ،هر عنوانی تخلف و سؤاستفاده نموده است

نامـه انضـباطی    وي جلوگیري به عمـل آمـده و مطـابق آیـین    

  .دانشگاه آزاد اسالمی با او رفتار خواهد شد

کارکنان واحدها و مراکـز دانشـگاه آزاد اسـالمی در     -3  

نیستند محل خدمت خـود  صورت شرکت در این آزمون مجاز 

چنانچـه ایـن   . را به عنوان محل تحصیل خویش تعیین نماینـد 

موضوع رعایت نگردد در صورت پذیرفته شدن در هر رشته و 

  .گردد محل دانشگاهی، قبولی آنان منتفی تلقی می

نام گواهی  بایستی در زمان ثبت شدگان می کلیه پذیرفته -4  

دانی خـود را تحویـل   فراغت از تحصیل و تأییدیه مدرك کار

ریز نمرات دروس دوره کاردانی را نیز باید حداکثر دو . نمایند

  .نام به واحد دانشگاهی مربوط تحویل دهند ماه بعد از ثبت

دانشگاه تعهدي براي تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات      -5  

رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد لیکن چنانچـه واحـدهاي   

االمکـان در   مورد داشته باشند حتیدانشگاهی امکاناتی در این 

  .اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد

هاي دانشگاه آزاد اسـالمی بـه    با توجه به این که هزینه -6  

اي غیر دولتی و غیـر انتفـاعی عمـدتاً از محـل      عنوان مؤسسه

گردد لذا از دانشجویان در آغاز هر  شهریه دانشجویان تأمین می

بلغی به عنوان شهریه ثابت و نیز به ازاي هر نیمسال تحصیلی م

  .شود واحد درسی مبلغی به عنوان شهریه متغیر دریافت می

با توجه به مقـررات آموزشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی      -7  

انتقال و جابجایی دانشجویان ممنـوع اسـت لـذا از آنجـا کـه      

شدگان باید تا پایان مقطع تحصیلی در همان واحـد یـا    پذیرفته

اند بـه تحصـیل ادامـه     دانشگاهی که در آن پذیرفته شدهمرکز 

دهند الزم است داوطلبان در انتخاب محل دانشگاهی و رعایت 

  .اولویت مورد عالقه خود کامالً دقت نمایند

هـا در   شـدگان برخـی از رشـته    چنانچه تعداد پذیرفته -8  

واحدها و مراکز دانشگاهی به حدنصـاب الزم بـراي تشـکیل    

زه آموزشی هیـأت امنـاي اسـتان مربـوط بـا      کالس نرسد حو

ترین محـل   شدگان را به مناسب رعایت شرایط عمومی، پذیرفته

. دانشگاهی که رشته مربوط در آن دایر است انتقال خواهد داد

گونه افراد به تحصیل در محل تعیین  در صورت عدم تمایل این

شده، آنان موظف به اخـذ مرخصـی تحصـیلی و شـروع بـه      

  .ال بعد خواهند بودتحصیل از س

ناپیوسته به طور  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی -9  

هـاي غیـر    سال براي رشته 3سال بوده که تا حداکثر  2معمول 

هـاي آموزشـی قابـل تمدیـد      سال بـراي رشـته   4آموزشی و 

در هر حال مدت تحصیل در ایـن دوره بـراي افـراد    . باشد می

ه سال تجاوز نماید و مشمول خدمت وظیفه عمومی نباید از س
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چنانچه مدت مجاز تحصیل براي مشـموالن مطـابق مقـررات    

گونـه افـراد    ابالغی از سازمان وظیفه عمومی تقلیل یابـد ایـن  

  .باشند موظف به رعایت آن می

و حداقل میانگین  10حداقل نمره قبولی در هر درس  -10  

ن دانشجو در نیمسالی که میانگی. باشد می 12نمرات هر نیمسال 

گـردد و   کسب نموده مشروط محسوب می 12نمرات کمتر از 

واحـد درسـی    14تواند بـیش از   در نیمسال تحصیلی بعد نمی

چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی ناپیوسته . انتخاب نماید

مشروط گـردد از ادامـه   ) اعم از متوالی یا متناوب(دو نیمسال 

  .تحصیل محروم خواهد گردید

ن دوره کارشناسـی ناپیوسـته کـه در    دانش آموختگـا  -11  

و باالتر کسب نمایند طبق  12پایان دوره تحصیل میانگین کل 

. ضوابط مربوطه مدرك دانشنامه رسمی دریافت خواهند نمـود 

کسب نماینـد   12بدیهی است افرادي که میانگین کل کمتر از 

هیچ مدرکی دریافت ننموده و به آنها فقـط گـواهی گذرانـدن    

کمتر از کل افراد مشمولی که با معدل . روس داده خواهد شدد

دروس دوره را به اتمام برسانند برابر مقـررات بـه عنـوان     12

  .گردند دانشجوي اخراجی به سازمان وظیفه عمومی معرفی می

   :ضوابط و مقررات انصراف از تحصیل  )و

نام، برخی از متقاضیان بـه   به این که پس از ثبت با توجه -

هاي پرداختی  یلی انصراف داده و درخواست استرداد هزینهدال

هـاي مربوطـه درخصـوص     نمایند رعایت مفاد بخشـنامه  را می

  .گونه افراد از سوي واحدهاي دانشگاهی الزامی است این

شهریه، هزینه خدمات آموزشی  و حق بیمه دانشـجویی و   )هـ

   :میزان آن

یـت در محـل   نام و احراز هو پس از انجام مراحل ثبت -1

   یشــدگان مبلغــ نــام نشــگاهی، الزم اســت هریــک از ثبــتدا

بـه همـراه   و بیمه دانشـجویی  را بابت هزینه خدمات آموزشی 

  . واریز نمایند از طریق سامانه آموزشیارشهریه نیمسال اول 

هاي دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه     با توجه به اینکه هزینه -2

انشــجویان و عنــوان مؤسســه غیرانتفــاعی از محــل شــهریه د

گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر  هاي مردمی تأمین می کمک

نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت، مبلغـی نیـز بـه    

گـردد   ازاي هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیر دریافت می

که میزان آن قبل از شروع هر سال تحصیلی با تصویب هیـأت  

الذکر در این  مقررات فوق. شود یامناي استانی دانشگاه اعالم م

مورد براي تمامی دانشجویان در تمـام مقـاطع و بـراي نظـام     

  .گردد وقت یکسان اعمال می وقت یا پاره آموزشی تمام

  

  : ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی  )ي

  :تسهیالت مالی دانشجویی  -1

ها از نظر مدت زمـانی بـه سـه دسـته کوتـاه       الحسنه قرض
  .گردند مدت و بلند مدت تقسیم می  مدت، میان

الحسـنه   مـاه، قـرض   6الحسنه کوتاه مدت حـداکثر   قرض

 60الحسنه بلند مدت حـداکثر   ماه، قرض 12مدت حداکثر  میان

  .ماه

هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان        الحسنه قرض

  .گردند تحصیل دانشجو تسویه می

صورت کوتاه مدت و ها به  وام :هاي کوتاه مدت  وام –الف 

ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسـویه   6تا  3

  .حساب شود

گونه تسهیالت به دانشجویانی  این: هاي میان مدت  وام –ب 

گیرد که براي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند  تعلق می

و از محل اعتبارات شُعب صـندوق رفـاه و بیمـه دانشـجویان     

بق ضوابط و مقـررات مربـوط در اختیـار دانشـجو     واحدها ط

  .گردد شود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گذاشته می

  : هاي بلند مدت  وام –ج 

  منابع داخلی  -1

  منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -2

گیـرد   این نوع تسهیالت در اختیار دانشجویانی قرار مـی  -
رداخت شهریه و اقسـاط  که در حین تحصیل قادر به تأمین و پ

  .باشند الحسنه خود نمی قرض

  : الحسنه  ع قرضاانو -2

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی  :کمک هزینه اجاره  -

  .باشد براي مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت می

بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن : کمک هزینه تحصیلی  -
در طـول  . شود میدانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت 

سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی      
  .ماهه 12باشد با باز پرداخت  می

این وام از محل منابع صندوق رفاه : کمک هزینه ازدواج  -

گیرد کـه در زمـان    و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می

یک بار در طول تحصیل و جهت . دانشجویی متأهل شده باشند

دانشجویان حـداکثر یـک سـال    . شود واج اول پرداخت میازد

  .پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند

وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی،   : وام ضروري  -

هاي خاص و زایمـان   بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماري

  .باشد می

  .باشد وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می :تبصره 
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  )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(انواع تسهیالت اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف        

  :تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی - 1

  کارمزد  مدت بازپرداخت  مبلغ تسهیالت به ریال  انواع تسهیالت  ردیف

  مسکن  1
  5,000,000 :مجرد

  7,000,000: متاهل 
  )ماهه12(یک ساله 

درصد 5/2  

درصد 5/2  قسط در حین تحصیل20  12,000,000  ضروري  2  

درصد 5/2  ماهه در طول یک ترم 4حداکثر   درصد کل شهریه 50  کوتاه مدت  3  

درصد 5/2  حداکثر ماهه در حین تحصیل  درصد کل شهریه 50  میان مدت  4  

درصد 5/2  ماهه بعد از فراغت از تحصیل 36ثر حداک  درصد کل شهریه 50  بلند مدت  5  

درصد 5/2  ماهه در حین تحصیل 20    قرض الحسنه ازدواج  6  

درصد 5/2  ماه متوالی در طول تحصیل 9    قرض الحسنه تحصیلی  7  

  تسهیالت اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی -2

  :تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - 2- 1

  :تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -2-2

  :اعطاي تسهیالت از طریق بانک هاي قرض الحسنه مهرایران و رسالت - 2- 3

  کارمزد  مدت بازپرداخت  به ریالمبلغ تسهیالت   مقطع تحصیلی  ردیف

درصد 3الی  2  ماهه 36حداکثر   میلیون  300تا سقف   دکتري  1  

درصد 3الی  2  ماهه 36حداکثر   میلیون  200تا سقف   کارشناسی ارشد  2  

درصد 3الی  2  ماهه 36حداکثر   میلیون  150تا سقف   کارشناسی  3  

درصد 3لی ا 2  ماهه 24حداکثر   میلیون  100تا سقف   کاردانی  4  

  :اعطاي تسهیالت از طریق بانک هاي ملی و صادرات ایران - 2- 4

 تعداد اقساط کارمزد تعداد ترم مبلغ تسهیالت به ریال  لیمقاطع تحصی عنوان وام ردیف

%4 4 13,000,000 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بلند مدت شهریه 1 ماه بعد از فراغت 60   

%4 8 13,000,000 کارشناسی  بلند مدت شهریه 2 ماه بعد از فراغت 60   

%4 4 26,000,000 کارشناسی ارشد بلند مدت شهریه 3 د از فراغتماه بع 60   

%4 8 65,000,000 دکتري بلند مدت شهریه 4 ماه بعد از فراغت 60   

یمقاطع تحصیل عنوان وام ردیف  
مبلغ تسهیالت هر 

 ترم به ریال

تعداد 

 ترم
 بازپرداخت اقساط کارمزد

%4 4 12,500,000 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بلند مدت شهریه 1  بعد از فراغت ازتحصیل 

%4 5 20,000,000 کارشناسی پیوسته  بلند مدت شهریه 2  بعد از فراغت ازتحصیل 

%4 4 40,000,000 کارشناسی ارشد  بلند مدت شهریه 3  بعد از فراغت ازتحصیل 

%4 4 50,000,000 دکتري بلند مدت شهریه 4  بعد از فراغت ازتحصیل 

%4 6 50,000,000 دکتري تخصصی بلند مدت شهریه 5  بعد از فراغت ازتحصیل 

  کارمزد  مدت بازپرداخت  مبلغ تسهیالت به ریال  مقطع تحصیلی  ردیف

%10  ماهه 60حداکثر   میلیون  400تا سقف   دکتري  1  

%10  ماهه 24حداکثر   میلیون  150تا سقف   کارشناسی ارشد  2  

%10  ماهه 48حداکثر   میلیون  100تا سقف   کارشناسی  3  

%10  ماهه 24ر حداکث  میلیون  50تا سقف   کاردانی  4  
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  هاي تابعه هاي ممنوعه جهت اقامت اتباع غیر ایرانی به تفکیک شهرستان ها و شهرستان اسامی استان): 1(جدول شماره 

  

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان تبریز(تان اقامت اتباع افغانی در سطح اس  آذربایجان شرقی   1

  آذربایجان غربی   2
و سایر اتبـاع غیـر ایرانـی در شـهرهاي مـرزي اسـتان        )غیر از شهرستان ارومیه(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع می

  اردبیل   3
سـوار،   آباد، بیله ع عراقی در شهرهاي پارسو اقامت اتبا )غیر از شهرستان اردبیل(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع میشهر و نمین  گرمی، مشکین

  اصفهان  4
شـهر، سـمیرم، چادگـان، خوانسـار، دهاقـان، نـائین،        اقامت اتباع افغانی در شهرهاي نطنز، فریدن، فریدون

  .باشد می گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع
  .اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان بالمانع است  البرز  5

  ایالم   6
هـاي مهـران،    و اقامت سایر اتباع غیر ایرانی در شهرستان )غیر از شهرستان ایالم(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع میدهلران و شهرهاي مرزي استان 
  .باشد هاي دیلم و گناوه ممنوع می شهرستان اقامت اتباع افغانی در  بوشهر  7

  تهران  8
بالمـانع   )شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان 

  .باشد می
  .باشد یممنوع م )غیر از شهرستان شهرکرد(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   چهارمحال و بختیاري   9

  خراسان جنوبی   10

هاي مرزي نهبندان، سربیشـه، درمیـان، قـاین، زیرکـوه، فـردوس،       اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامـت  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد سرایان و طبس ممنوع می

  .باشد ممنوع می )جندغیر از شهرستان بیر(اتباع عراقی در سطح استان 

  خراسان رضوي   11
جام، قوچان، تایبـاد، خـواف، سـرخس، کـالت نـادري و       هاي مرزي تربت اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .درگز ممنوع است
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان بجنورد(اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان   خراسان شمالی   12

  خوزستان   13

و اقامت و تردد سایر اتباع غیر ایرانی در ) هاي اهواز و گتوند غیر از شهرستان(ت اتباع افغانی در سطح استان اقام
  .باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

 هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع    اقامت اتباع غیر ایرانی داراي گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان :تبصره 
  .باشد می

  زنجان  14
هـاي زنجـان و    باشد و صرفاً شهرسـتان  ممنوع می )غیر از شهرستان زنجان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز است

  سمنان  15

منطقـه  مرکز آمایش معـراج یـک و     تردد و اقامت اتباع غیر ایرانی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام،
هاي شاهرود و دامغان  دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد ممنوع می

  سیستان و بلوچستان  16

و اقامـت  و تـردد اتبـاع غیرایرانـی در      )غیر از شهرسـتان زاهـدان  (اقامت اتباع افغانی و عراقی در کل استان 
هـاي خـاش، ایرانشـهر، سـراوان و      هاي مـرزي شهرسـتان   رمند و زهک و نیز بخشهاي زابل، هی شهرستان

  . چابهار ممنوع است

  فارس  17
ریز و خـنج   هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، نی اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )شهرستان قزوین غیر از(اقامت اتباع افغانی در کل استان   قزوین  18
  .اقامت اتباع غیر ایرانی در کل استان بالمانع است  قم  19

  کردستان  20

و اقامت کلیه اتباع غیر ایرانـی در بخـش مرکـزي     )غیر از شهرستان سنندج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
ممنوع  )به استثناء مهمانشهرها(استان  هاي بانه و مریوان و همچنین شهرهاي مرزي شهرستان سقز و شهرستان

  .باشد می

  کرمان   21

هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان
غیر از شهرستان (کهنوج، جیرفت، انار، فهرج، رودبار ممنوع است همچنین اقامت اتباع عراقی در سطح استان 

  .باشد ممنوع می )کرمان

  کرمانشاه   22
و کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان  )غیر از شهرستان کرمانشاه(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان یاسوج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   کهگیلویه و بویراحمد  23
  .باشد ممنوع می )هاي گرگان و گنبد غیر از شهرستان(مت اتباع افغانی در کل استان اقا  گلستان  24
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان رشت(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   گیالن   25
  .باشد ممنوع می )آباد غیر از شهرستان خرم(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   لرستان  26
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان ساري(امت اتباع افغانی در سطح استان اق  مازندران   27

  مرکزي   28
هاي آشتیان، تفرش، خمین، شـازند، فراهـان، فـرمهین، محـالت، زرندیـه،       اقامت اتباع افغانی در شهرستان

  .باشد کمیجان و خنداب ممنوع می

  هرمزگان  29
هـاي کـیش،    و اقامت اتبـاع عراقـی در شهرسـتان   ) ان بندرعباسغیر از شهرست(اقامت اتباع افغانی در کل استان 

  .باشد آباد، قشم، ابوموسی و جاسک ممنوع می حاجی
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان همدان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان   همدان  30
  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع می اقامت اتباع افغانی صرفاً در شهرستان  یزد  31
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  هاي کاردانی مورد قبول در گروه پزشکی رشته و هاي امتحانی رشتهکد و نام  ):2(جدول شماره                       

  

کد رشته 

  امتحانی
  نام رشته فارغ التحصیلی مقطع کاردانی مجاز به ثبت نام  کد رشته در دانشگاه آزاد/ رشته امتحانینام 

  »10119« * تکنولوژي اتاق عمل  101
  سین اتاق عمل تکن -

  پرستاري -

  »10703«بهداشت عمومی   103

  تکنسین سالمت دهانبهداشت دهان و  -

  بهداشت عمومی -

  گرایش بهداشت خانواده –بهداشت عمومی  -

  ها گرایش مبارزه با بیماري –بهداشت عمومی  -

   بهداشت مدارس -

  پرستاري دندانپزشکی -

  راهنماي بهداشت عمومی -

  علوم آزمایشگاهی -  »10601«شگاهیعلوم آزمای  110

  مامایی -  »10402«) ویژه خواهران(مامایی   111

   .ثبت نام در این رشته الزم است از سالمت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند انداوطلب* 

  

  



نام 

محل دانشگاهی

کد

محل

جنس

 پذیرش

           جدول3 - رشته/  محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1401

ظرفیت پذیرش نیمسال

دوماول

کد رشته امتحانی : 101 - تکنولوژي اتاق عمل

10119 - تکنولوژي اتاق عمل

9142525  واحد علوم پزشکی تهران

کد رشته امتحانی : 103 - بهداشت  عمومی

10703 - بهداشت  عمومی

208350  واحد ساري

914400  واحد علوم پزشکی تهران

129400  واحد فیروزآباد

178200  واحد مسجدسلیمان

کد رشته امتحانی : 110 - علوم  آزمایشگاهی

10601 - علوم  آزمایشگاهی

121300  واحد اراك

156300  واحد بابل

112300  واحد بروجرد

158300  واحد چالوس

1043030  واحد شاهرود

910300  واحد علوم پزشکی تبریز

9142525  واحد علوم پزشکی تهران

125300  واحد مرند

کد رشته امتحانی : 111 - مامایی

10402 - مامایی

151200  واحد آبادان

160200  واحد ارسنجان

103200  واحد ارومیه

106250  واحد اهواز

112250  واحد بروجرد

165250  واحد دزفول

138200  واحد زنجان

110250  واحد سنندج

908200  واحد علوم پزشکی مشهد

150200  واحد نجف آباد

143250  واحد ورامین
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  اسالمیفهرست واحدهاي دانشگاهی داراي امکانات خوابگاهی دانشگاه آزاد  :4شماره جدول

  

  جنس پذیرش   نام واحد دانشگاهی 

  خواهران  آبادان

  خواهران و برادران  اراك

  خواهران  ارسنجان

 خواهران  اهواز

 خواهران  بابل

 خواهران  بروجرد

 خواهران  تبریز

 خواهران  چالوس

  خواهران و برادران  دزفول

  خواهران و برادران  زنجان

  خواهران  ساري

  خواهران و برادران  فیروزآباد

 خواهران  مسجدسلیمان

 خواهران  مشهد

  خواهران و برادران  نجف آباد
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   ستاد پاسخگویی  تلفن

  دانشگاه  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجش
  

4743  

  

  سامانه پرسش و پاسخ مجازي 

  دانشگاهالتحصیلی  و فارغ پذیرش ،مرکز سنجش

faq.azmoon.iau.ac.ir 

 

  شبکه روابط عمومی 

  دانشگاه التحصیلی  و فارغ پذیرش ،مرکز سنجش

Sanjesh.iau.ac.ir 

 

 

  

ی و غیـر دولتـی   اي غیـر انتفـاع   دانشگاه آزاد اسـالمی مؤسسـه  

هیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی       . است

. شود هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنوان سـهم یـا سـود نـدارد    

رسـد   به تصویب مراجع قانونی مـی  هتراز مالی دانشگاه هر سال

 .و قابل ارائه به عموم مردم است
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