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بـا  با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و    

ــه   ــک ب ــی  تبری ــواهران و برادران ــه در خ ــعک  مقط

ــی ناپیوســـته    دانشـــگاه آزاد اســـالمی کارشناسـ

کننـدگان   ، اعالم مـی دارد شـرکت  اند شده پذیرفته 

تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت       مـذکور مـی   دورهدر 

ــایج  ــالم نتــ ــزاعــ ــنجش مرکــ ــذیرش ،ســ و               پــ

ــارغ ال ــیلیفـــ ــگاه تحصـــ ــانی  دانشـــ ــه نشـــ بـــ

www.azmoon.org   از نتیجـــــه آن مطلـــــع

  .گردند

 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

ــه     -1 ــام از پذیرفت ــت ن ــه ثب ــه اینک ــت ب ــا عنای ب

شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه 

 28 دوشـنبه پذیرفته شدگان الزم است از روز 

زمان و نحوه ثبت نـام  جهت اطالع از  99مهرماه 

 edu.iau.ac.ir :به سامانه آموزشیار به آدرس 

  .مراجعه نمایند

 واحـدهاي کلیـه  شـدگان   پذیرفتـه  : تبصره

دانشگاهی جهت اطالع از چگونگی تحویـل  

مدارك به صورت فیزیکی بـه آدرس سـایت   

ــذیرش  واحــد ــه  دانشــگاهی محــل پ مراجع

  .نمایند

امانه بـه سـ  شـدگان    پذیرفتـه عدم مراجعه  -2 

به منزله انصـراف  آموزشیار در بازه زمانی مقرر 

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  

اطـالع   صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي بـه 

   .واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

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 

پـذیرش ایـن   خواهد بـود و تـا قبـل از آن    اداره 

  .باشد افراد به صورت موقت می

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

  :در زمان مراجعه ارائه گردددانشگاهی الزم است 

ــی    -1 ــع کارشناسـ ــدگان مقطـ ــه شـ پذیرفتـ

اصل مدرك کاردانی مورد  ناپیوسته الزم است

تایید موسسات آموزش عالی معتبـر و یکبـرگ   

تصــویر آن و یــا گــواهی اتمــام دوره کــاردانی 

موسسات آموزش عـالی معتبـر و یـا     مورد تایید

ــوزش و   ــم وزارت آمـ اداره کـــل تربیـــت معلـ

ریز نمرات دوره کاردانی بـه منظـور    پرورش و

به همراه داشـته   معادل سازي واحد هاي درسی

   . باشند

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

  اصل شناسنامه (تصویر از تمام صفحات آن 

  .)صرفاً براي تطبیق خواهد بود 

اصل و یک برگ فتـوکپی کـارت ملـی     -3

  ).اصل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود(

تمــام رخ  کــه  43شــش قطعــه عکــس  -4

تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت    اخیراً

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

کلیه فـرم هـاي ثبـت نـام و فـرم      تکمیل  -6 

هاي مربوط به تعهدات و سایر فرم هاي کـه در  

  .گرفته استسامانه آموزشیار قرار 

ــه -7 ــموالن دیپلم ــتفاده از   مش ــا اس ــه ب اي 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 به  چنانچه لطمه(یا سازمان متبوع   وزارتخانه

   .را ارائه دهند) هدات وارد نشودانجام تع 

افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول       

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 

 .ائه نمایندو معرفی سازمان مربوطه را ار

 :هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 

 از دو بخـش شـهریه  شـدگان   پذیرفتهشهریه  -1

و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسـال   )ثابت( پایه

. گـردد  دریافـت مـی   پذیرفتـه شـدگان  تحصیلی از 

فقـط   پذیرفته شدگانالذکر  عالوه بر دو مورد فوق

مسال باید مبلغ نیاین در بدو ورود به دانشگاه و در 

بـــه عنـــوان هزینـــه خـــدمات  ریـــال 1730000

  . نمایند پرداخت در سامانه آموزشیار موزشیآ

نام دارنـد   قصد ثبتکه شدگان  کلیه پذیرفته -2

بیمـه دانشـجویی    به عنـوان  ریال 50000باید مبلغ 

  .نمایند پرداختدر سامانه آموزشیار 


