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با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و    

 مقطـع کـه در  خواهران و برادرانی تبریک به با 

 دانشــــگاه آزاد اســــالمیپیوســــته  کــــاردانی

، اعـــــالم مـــــی دارد انـــــد شـــــده پذیرفتـــــه 

تواننـد بـا    مذکور مـی  دورهکنندگان در  شرکت

  ،سـنجش  مرکـز اعـالم نتـایج   مراجعه به سـایت  

بـه نشـانی    دانشـگاه  و فـارغ التحصـیلی   پذیرش

www.azmoon.org   ــع ــه آن مطلـ از نتیجـ

  .گردند

 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

بـا عنایـت بـه اینکـه ثبـت نـام از پذیرفتــه        -1

ت مـی پـذیرد   رشدگان به صورت مجازي صو

 دوشنبهالزم است از روز شدگان  هکلیه پذیرفت

و نحوه اطالع از زمان  جهت  99مهرماه  28

 :بـــه آدرست نـــام بـــه ســامانه آموزشـــیار  ثبــ 

edu.iau.ac.ir  مراجعه نمایند.  

شـدگان کلیـه واحـدهاي     پذیرفتـه  : تبصره

دانشگاهی جهت اطالع از چگونگی تحویـل  

بـه آدرس سـایت    مدارك به صورت فیزیکی

ــذیرش  واحــد ــه   دانشــگاهی محــل پ مراجع

  .نمایند

بـه سـامانه   شـدگان    پذیرفتـه عدم مراجعه  -2

به منزله انصـراف  در بازه زمانی مقرر  آموزشیار

گونــه اعتراضــی  نــام تلقــی شــده و هــیچ از ثبــت

 . پذیرفته نخواهد شد

 1399شـدگان سـال    پرونده کلیه پذیرفته -3

جهت احراز صالحیتهاي عمومی تحت بررسی 

است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گـزینش  

صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي بـه اطـالع   

   .دانشگاهی خواهد رسید واحدهاي

با توجه به اعالم اداره کـل امـور اتبـاع و     -4

ــوز   ــور، مجـ ــارجی وزارت کشـ ــاجرین خـ مهـ

ــاع خــارجی مقــیم متعاقــب انجــام    ثبــت ــام اتب ن

ــی    ــانونی و بررس ــریفات ق ــتش ــاي  الحیتص ه

آن اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط 

خواهد بـود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن      اداره 

  .باشد د به صورت موقت میافرا

ــد    -5 ــر واح ــهاي درس ه ــروع کالس ــا ش ی

دانشگاهی با توجه به امکانـات آموزشـی   مرکز 

در مهر مـاه یـا بهمـن مـاه سـال جـاري و زمـان        

تشکیل کالس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت  

  .خواهد بود

ی که مطابق تقویم اعالمـی از سـوي واحـد    مدارک

  :ارائه گردد دانشگاهی الزم است در زمان مراجعه

پیوسـته   کـاردانی پذیرفته شـدگان مقطـع    -1

ــت ــدرك   الزم اس ــل م ــی از  اص ــپلم در یک  دی

ــاردانش     ــا ک ــه اي ی ــی و حرف ــاي فن ــاخه ه  ش

متناسب با رشته قبولی، اصل مدرك دیپلم سـه  

جدید یا دیـپلم کامـل    ساله تحصیالت متوسطه

را  تصـویر آنهـا   و چهارساله نظام قدیم متوسطه

   .اشندبه همراه داشته ب

شـده اصـل مـدرك     چنانچـه پذیرفتـه   :تذکر 

تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی     

 تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه   

را قبـل از  کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك  

   .به دانشگاه تحویل دهد اولپایان نیمسال 

ــس  -2 ــنامه عک ــل شناس ــرگ  اص دار و دو ب

اصــل شناســنامه (تصــویر از تمــام صــفحات آن 

  .)صرفاً براي تطبیق خواهد بود

  اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی  -3

  ).اصل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود(

تمــام رخ  کــه  43شــش قطعــه عکــس  -4

پشـت  اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در  

ــد  ــده باش ــته ش ــا نوش ــمولین .(آنه ــراي مش  12ب

  ).قطعه

اصل و دو برگ تصویرمدرك مشـخص   -5

ــومی    ــه عمـ ــدمت وظیفـ ــعیت خـ ــده وضـ کننـ

 .شدگان مرد پذیرفته

فرمهـاي  و  نام ثبتهاي فرم کلیه تکمیل  -6 

ــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی   ــوط ب کــه در مرب

  .قرار گرفته است آموزشیارسامانه 

ــه -7 ــموالن دیپلم ــتفاده از   اي مش ــا اس ــه ب ک

ــه  هــا و ســازمانهاي  تعهــدات خــدمتی وزارتخان

ــاف     ــرورت معـ ــدمت دوره ضـ ــی از خـ دولتـ

باشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهـد        می

نامه رسمی از  گردد باید موافقت مقرر صادر می

اي بـه   چنانچه لطمه(یا سازمان متبوع   وزارتخانه

  . را ارائه دهند) انجام تعهدات وارد نشود

فرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول       ا

الزم نام  خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت

ــت ــدمت     اس ــومی از خ ــه عم ــوز وظیف ــا مج ب

 .ترخیص گردند

شـــاغلین نیروهـــاي نظـــامی و انتظـــامی   -8

جمهوري اسالمی ایران بایستی گواهی موافقت 

 .و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند

 :حق بیمه دانشجویی هزینه خدمات آموزشی و 

 از دو بخش شهریهشدگان  پذیرفتهشهریه  -1

و متغیـر تشـکیل شـده کـه در هـر       )ثابـت ( پایه

دریافـت   پذیرفتـه شـدگان  نیمسال تحصـیلی از  

پذیرفته الذکر  عالوه بر دو مورد فوق. گردد می

ــدگان ــگاه و در   ش ــه دانش ــدو ورود ب ــن در ب ای

ان بـه عنـو   را ریال 1500000نیمسال باید مبلغ 

 در ســامانه آموزشــیار هزینـه خــدمات اموزشــی 

  . نمایند پرداخت

نـام دارنـد    قصـد ثبـت  که شدگان  کلیه پذیرفته -2

ــغ   ــد مبل ــال  50000بای ــوان  ری ــه عن ــه  را ب ــق بیم ح

  .نمایند پرداختدر سامانه آموزشیار دانشجویی 


