
 راهنمای ثبت نام بدون آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

  99-99در نمیسال بهمن  

 

رساند، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش ثبت نام تکمیل  به اطالع داوطلبان گرامی می

یوسته از پناپیوسته و کارشناسی اس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی ظرفیت پذیرش بر اس

دی ماه ادامه دارد، متقاضیان پذیرش  03آبان ماه آغاز و تا روز دوشنبه  82سه شنبه روز 

در این مقاطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس   

www.azmoon.net  نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/محل ها اقدام نمایند و مطابق

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما ه م زمانی اعالم شده جهت تکمیل فرایند ثبت نام بتقوی

دانشگاه آزاد -خیابان شهرداری غربی -خیابان آزادی 4فاز  –اندیشه به آدرس : اندیشه 

 مراجعه نمایند .  اسالمی واحد سما اندیشه 

 

 16610623     16616386تلفن : 

 

 :  می نماییمتوجه متقاضیان را به نکات ذیل جلب 

 

)نظام سالی واحدی  ( یا مدرک پیش دانشگاهی 1-0-0داشتن دیپلم نظام آموزشی جدید ) -6

لزامی ا دوره کاردانی پیوسته یا ترمی واحدی( یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم برای متقاضیان 

 می باشد. 

تان که دارای مدرک پیش و دانش نظام قدیم هنرس داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کار -8

 می باشند نیز امکان ثبت نام در این دوره ها را خواهند داشت.  دانشگاهی

 برای متقاضیان دوره کاشناسی ناپیوسته نیز داشتن مدرک کاردانی الزامی است.  -0

 

 

 

 

 

 

http://www.azmoon.net/


دانشگاه آزاد اسالمی نام در دانشگاه اسالمی واحد سما اندیشه و  مراحل ثبت

 دانشگاهی شهید حججی شهر اندیشهمجتمع  -واحد تهران شمال 

 

 )دیپلم و کاردانی(  مراجعه به امور آموزش جهت بررسی مدرک مقطع پایه -6

 

)طبقه دوم   جهت پرداخت هزینه کارت اعتباری :)آقای ترابی( مراجعه به امور مالی  -8

 ساختمان آموزشی( 

 44333  تومان کاردانی پیوسته 

 41333   تومان کارشناسی ناپیوسته 

 

 )طبقه چهارم ساختمان آموزشی(    مراجعه به دفتر پژوهش و اسکن یک قطعه عکس  -0

 

کاردانی ، شناسنامه،  –و ارائه مدرک دیپلم )آقای موسوی( ور فرهنگی ممراجعه به ا -4

ساختمان )طبقه اول و دریافت کد رهگیری  0*4قطعه عکس  کارت ملی و یک 

 آموزشی(

 رشته های کارشناسی ناپیوسته                                       رشته های کاردانی پیوسته : 

  حسابداری                  الکترونیک 

  )مدیریت بازرگانی                 الکتروتکنیک )برق صنعتی 

  )آموزش زبان انگلیسی                 الکتروتکنیک )تاسیسات 

 نرم افزار  -مهندسی کامپیوتر                نرم افزار  -کامپیوتر 

  امور اداری 

  حسابداری 

  مکانیک خودرو 

  نقشه کشی معماری 

  نقشه کشی صنعتی 

 کارهای عمومی ساختمان  -ساختمان 

  گرافیک  -گرافیک 

  تربیت بدنی 

 

 



صورت داشتن سواالت بیشتر به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن های مشروحه تماس حاصل در 

 فرمایید: 

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد -خیابان شهرداری غربی -خیابان آزادی 4فاز  –آدرس : اندیشه 

  سما اندیشه 

 16610623     16616386تلفن : 

 

 

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما اندیشه 


