
 

 

 

براساس سوابق پذیرش رشته هاي گروه علوم پزشکی و 1400آزمون کارشناسی ناپیوسته سال شدگان نهایی  راهنماي پذیرفته
 گاه آزاد اسالمیدانش 1400-1401 تحصیلی سال اولمسال در نی ناپیوسته مقطع کارشناسی تحصیلی

 
 

 
بـا  با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و    

ــه  ــک ب ــی  تبری ــواهران و برادران ــه در خ ــعک  مقط
ــته   ــی ناپیوسـ ــالمی کارشناسـ ــگاه آزاد اسـ  دانشـ

کننـدگان   ، اعالم مـی دارد شـرکت  اند شده پذیرفته 
تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت       مذکور 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 اینکــه ثب ــت ب ــا عنای ب
شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه 

 صـبح  10ساعت پذیرفته شدگان الزم اسـت از  
جهت ثبـت نـام بـه     1400 مهرماه 3 شنبه روز

 edu.iau.ac.ir :ســامانه آموزشــیار بــه آدرس 
  .مراجعه نمایند

ــره ــه : تبص ــدگان  پذیرفت ــه ش ــدهايکلی  واح
ــل    ــونگی تحوی ــالع از چگ ــت اط ــگاهی جه دانش
 مدارك به صورت فیزیکی به آدرس سایت واحد

   .مراجعه نمایند دانشگاهی محل پذیرش

بــه ســامانه شــدگان   پذیرفتــهعــدم مراجعــه  -2 
به منزله انصـراف از  موزشیار در بازه زمانی مقرر آ

گونـه اعتراضـی پذیرفتـه     نام تلقی شده و هیچ ثبت
  .شد نخواهد

 1400شـدگان سـال    پرونده کلیـه پذیرفتـه   -3
جهت احراز صـالحیتهاي عمـومی تحـت بررسـی     
است و نتیجـه آن متعاقبـاً از طـرف دفتـر گـزینش      
صـالحیتهاي عمـومی سـازمان مرکـزي بـه اطــالع      

   .واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

با توجـه بـه اعـالم اداره کـل امـور اتبـاع و        -4
نـام   مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجـوز ثبـت  

اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قـانونی  
هاي اقامتی اتباع مزبور و اعالم  الحیتصو بررسی 

خواهد بود و تا قبـل از  آن اداره رسمی آن توسط 
  .باشد می ین افراد به صورت موقتآن پذیرش ا

یـا مرکـز   شروع کالسهاي درس هر واحـد   -5
دانشگاهی با توجه بـه امکانـات آموزشـی در مهـر     
ماه یا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکیل کـالس  

  .در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود
  

الزم است مطابق دسـتورالعمل اعـالم   ی که مدارک
  :رسال گرددشده از طریق شبکه پستی ا

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسـی ناپیوسـته    -1
ــد   الزم اســت اصــل مــدرك کــاردانی مــورد تایی

و یـا گـواهی اتمـام    موسسات آموزش عالی معتبر 
دوره کاردانی مورد تایید موسسات آموزش عالی 
معتبر و یا اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و 

کــاردانی بــه منظــور پــرورش و ریــز نمــرات دوره 
 بـا ذکـر معـدل    معادل سـازي واحـد هـاي درسـی    

    .را ارسال نمایند هاتصویر آن بهمراه
شــده اصــل مــدرك  چنانچــه پذیرفتــه :تــذکر 

ــی    ــار نداشــته باشــد ول تحصــیلی خــود را در اختی
 تصــویر آن یــا گــواهی معتبــر پایــان دوره را ارائــه

را قبـل از  کند، بایـد متعهـد گـردد اصـل مـدرك      
 .به دانشگاه تحویل دهد اولپایان نیمسال 

  .تصویر کلیه صفحات شناسنامه -2
  .)پشت و رو(تصویر کارت ملی  -3
تمام رخ  که اخیراً  43شش قطعه عکس  -4

تهیــه و مشخصــات پذیرفتــه شــده در پشــت آنهــا  
  ).قطعه 12براي مشمولین .(نوشته شده باشد

مدرکی که وضعیت خـدمت وظیفـه   تصویر  -5
 .ادران پذیرفته شده را مشخص نمایدعمومی بر

کلیه فرم هاي ثبت نام و فـرم هـاي   تکمیل  -6 
مربوط به تعهدات و سایر فرم هاي کـه در سـامانه   

  .آموزشیار قرار گرفته است
اي کـــه بــا اســـتفاده از   مشــموالن دیپلمــه   -7

ها و سازمانهاي دولتـی   تعهدات خدمتی وزارتخانه
ــی    ــاف م ــرورت مع ــدمت دوره ض ــن از خ د و باش

ــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر    معافیــت آن
یـا    نامه رسمی از وزارتخانـه  گردد باید موافقت می

انجـام تعهـدات    اي به چنانچه لطمه(سازمان متبوع 
   .نمایند ارسالرا ) وارد نشود

افرادي که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت 
بـا   الزم اسـت نـام   وظیفه عمومی هستند براي ثبـت 

  .فه عمومی از خدمت ترخیص گردندمجوز وظی
شـــاغلین نیروهـــاي نظـــامی و انتظـــامی      -8

جمهوري اسالمی ایران بایستی گواهی موافقت و 
 .نمایند ارسالمعرفی سازمان مربوطه را 

  
  

 :هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 

 از دو بخـش شـهریه  شـدگان   پذیرفتهشهریه  -1
ه در هر نیمسال و متغیر تشکیل شده ک )ثابت( پایه

. گـردد  دریافـت مـی   پذیرفتـه شـدگان  تحصیلی از 
فقط  پذیرفته شدگانالذکر  عالوه بر دو مورد فوق

نیمسال باید مبلغ این در بدو ورود به دانشگاه و در 

ــال 2,250,000 ــدمات    ری ــه خ ــوان هزین ــه عن ب
  . نمایند پرداخت در سامانه آموزشیار موزشیآ

نام دارند  ثبتقصد که شدگان  کلیه پذیرفته -2

بیمه دانشـجویی   به عنوان ریال 65,000باید مبلغ 
  .نمایند پرداختدر سامانه آموزشیار 


