رشته هایی که تنها در یک یا دو واحد دانشگاهی در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد ارائه می شوند؟
(گروه ریاضی و فنی مهندسی)
واحد دانشگاهی

نام رشته
آمار و سنجش آموزشی

کنگاور

ریاضی-ریاضی محض

ایوان غرب

طراحی و مهندسی پتروشیمی

گچساران

قوچان

علوم ریاضی-علوم کامپیوتر

مشهد

بندرعباس

علوم مهندسی

جهرم

قزوین

فیزیک-دبیری فیزیک

شهرضا

مهندسی اپتیک و لیزر گرایش اپتیک

شهرضا

مرودشت

مهندسی اپتیک و لیزر گرایش لیزر

شهرضا

مرودشت

مهندسی برق-بیوالکترونیک

بناب

مهندسی بهره برداری راه آهن

شیراز

مهندسی پزشکی-بالینی

مشهد

مهندسی تکنولوژی مکانیک نیروگاه

گناباد

مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی خودرو
مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی دریا-کشتی سازی
مهندسی دریا-دریانوردی

نجف آباد
شهرضا
مرودشت
دلوار
جزیره خارک

مهندسی صنایع ایمنی صنعتی

شیراز

مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

شهرضا

مهندسی علمی-کاربردی برق-شبکه های انتقال و توزیع

علی آباد کتول

مهندسی مواد-تولید آهن و فوالد

ساوه

مهندسی نساجی-تکنولوژی رنگ

اراک

مهندسی کشتی(موتور)
کاربردی مخابرات گرایش انتقال

شبستر

جزیره خارک
تویسرکان

دهاقان

رشته هایی که تنها در یک یا دو واحد دانشگاهی در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد ارائه می شوند؟
(علوم تجربی  ،کشاورزی و دامپزشکی)
واحد دانشگاهی

نام رشته
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش تولیدات گلخانه ای
مهندسی تکنولوژی بسته بندی(گرایش کشاورزی)

اصفهان(خوراسگان)
بوئین زهرا

علوم اسب و اسبداری

شهرکرد

زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوفیزیک

رودهن

ورامین

دبیری شیمی

فیروزآباد

شهرضا

زیست شناسی-دبیری

جهرم

مهندسی منابع طبیعی -شیالت گرایش بوم شناسی آبزیان شیالتی

بابل

مهندسی کشاورزی-زراعت و اصالح نباتات گرایش اصالح نباتات

سبزوار

مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزی

اسالمشهر

مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزی

کنگاور

مهندسی کشاورزی-علوم دامی گرایش طیور

بابل

رشته هایی که تنها در یک یا دو واحد دانشگاهی در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد ارائه می شوند؟
(گروه علوم انسانی)
واحد دانشگاهی

نام رشته
ادبیات داستانی

تهران مرکزی

اقتصاد اسالمی

بوئین زهرا

ایران شناسی

شبستر

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

بروجرد

بهبهان

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

رشت

نجف آباد

جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)

رشت

گرمسار

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

مرند

بهاباد

تربت جام

تهران شرق

علوم اجتماعی_ارتباطات علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم اسالمی رشته زبان و ادبیات فارسی
علوم اقتصادی_اقتصاد کشاورزی
علوم حدیث

تهران مرکزی
میبد
تهران مرکزی
بوئین زهرا

علوم قرآنی علوم قرآن مجید

ساری

علوم و معارف دفاع مقدس

سمنان

علوم و معارف قرآن
مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون

قائم شهر

تهران شمال
علوم و تحقیقات

مدیریت و بازرگانی دریایی

جزیره خارک

مدیریت و کمیسر دریایی

جزیره خارک

مدیریت هتلداری

تهران غرب

معارف قرآن کریم

بوئین زهرا

مربیگری ورزشی

رودهن

امارات متحده عربی

