
 

 

 

                                                                                 اولدر نیمسال  براساس سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته مقطعشدگان نهایی  راهنماي پذیرفته
 گاه آزاد اسالمیدانش  1400-1401 تحصیلی سال

 
 

 

با حمد و سپاس به درگاه خداونـد متعـال و   
 مقطـع کـه در  خواهران و برادرانی تبریک به با 

ــته   دانشـــگاه آزاد اســـالمیکارشناســـی پیوسـ
، اعـــــالم مـــــی دارد انـــــد شـــــده پذیرفتـــــه 

تواننـد بـا    مذکور می دورهکنندگان در  شرکت
 ،سـنجش  مرکـز اعـالم نتـایج   مراجعه به سایت 

بـه نشـانی    دانشـگاه  و فـارغ التحصـیلی   پذیرش
www.azmoon.net    ــع ــه آن مطلـ از نتیجـ

  .گردند
 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

شدگان  پذیرفتهبا عنایت به اینکه ثبت نام از  -1
به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفته 

 6شنبه  سه روزصبح  10ساعت شدگان الزم است از 
ام بـه سـامانه   جهـت ثبـت نـ    1400 سـال مـاه   مهر

مراجعــه  edu.iau.ac.ir: آموزشــیار بــه آدرس
  .نمایند
بـه سـامانه   شـدگان    پذیرفتـه عدم مراجعه  -2

مقرر به منزله انصراف آموزشیار در بازه زمانی 
گونـه اعتراضـی    نـام تلقـی شـده و هـیچ     از ثبـت 

 . پذیرفته نخواهد شد

 1400شـدگان سـال    پرونده کلیه پذیرفته -3
هاي عمومی تحت بررسی جهت احراز صالحیت

است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گـزینش  

صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي بـه اطـالع   
   .واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

با توجه به اعالم اداره کل امـور اتبـاع و    -4
ــوز   ــارجی وزارت کشـــور، مجـ مهـــاجرین خـ

ــاع خــارجی مقــیم متعاقــب انجــام   ثبــت ــام اتب ن
ــانونی   ــریفات ق ــی تش ــو بررس ــاي  الحیتص ه

آن اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط 
خواهد بود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن     اداره 

  .باشد افراد به صورت موقت می
ــد    -5 ــر واح ــهاي درس ه ــروع کالس ــا ش ی

دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشـی  مرکز 
و زمــان  مهرمــاه یــا بهمــن مــاه ســال جــاريدر 

ح یا عصر یا هر دو وقـت  تشکیل کالس در صب
  .خواهد بود

الزم است مطابق دسـتورالعمل اعـالم   که  یمدارک
  :شده از طریق شبکه پستی ارسال گردد

دیپلم یا اصل گواهی قبولی  مدرك اصل -1
 قـدیم متوسـطه یـا اصـل     پایان تحصیالت نظـام 

یـا اصـل    وگواهی اتمام دوره پیش دانشـگاهی  
-3 یـد گواهی قبولی پایان تحصیالت نظام جد

    .، به همراه تصویر آنها 3-6
شـده اصـل مـدرك     چنانچه پذیرفتـه  :تذکر 

تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی     

 تصویر آن یا گواهی معتبر پایـان دوره را ارائـه  
را قبـل از  کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك  

بـه دانشـگاه تحویـل     ورودي اولپایان نیمسـال  
 .دهد

  .ت شناسنامهتصویر کلیه صفحا -2
  .)پشت و رو(تصویر کارت ملی  -3
تمـام رخ  کـه    43شش قطعـه عکـس    -4

اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت   
  .)قطعه 12براي مشمولین (.آنها نوشته شده باشد

مــدرکی کــه وضــعیت خــدمت تصــویر  -5
  .وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید

افرادي که از نظر مقررات وظیفه : تذکر
از جمله (عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند

میباشند  داراي دفترچه اعزام به خدمت با غیبت
مجاز به ) و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند

 . ثبت نام نمی باشند

ــا     -6  ــت ب ــدگان الزم اس ــه ش ــه پذیرفت کلی
ــیلی وزارت    ــه تحص ــامانه تائیدی ــه س ــه ب مراجع

ــوز ــه آدرس آمــــــ ــرورش بــــــ : ش و پــــــ
https://emt.medu.ir    و مشخص نمودن

نظام آموزشـی و انتخـاب گزینـه سـوابق فـارغ      
ــه  التحصــیلی، کــد پیگیــري دریافــت و آن را ب

  .واحد دانشگاهی محل پذیرش اعالم نمایند

و قبل  95فارغ التحصیالن خرداد سال : تذکر
پیگیــري صــادر شــده و کارنامــه از آن بــا کــد 

قبولی دانشـگاه بـه ادارات آمـوزش و پـرورش     
  .فارغ التحصیلی خود مراجعه نمایند لمح

نام و فرمهـاي   تکمیل کلیه فرم هاي ثبت -7
ــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در   مربــوط ب

  .سامانه آموزشیار قرار گرفته است
ــا اســتفاده از   مشــموالن دیپلمــه -8 اي کــه ب

ــهتعهــدات خــد هــا و ســازمانهاي  متی وزارتخان
ــاف    ــرورت معـ ــدمت دوره ضـ ــی از خـ دولتـ

باشند 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

از معلــم افـرادي کــه بــه عنـوان ســرب   :تــذکر
مشـغول خـدمت وظیفـه عمـومی هسـتند بــراي      

بـا مجـوز وظیفـه عمـومی از      الزم استنام  ثبت
 .خدمت ترخیص گردند

شـــاغلین نیروهـــاي نظـــامی و انتظـــامی   -9
جمهوري اسالمی ایران بایستی گواهی موافقت 

 .و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند

  
  

 :هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 

 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

 مقطــع کارشناســی پیوســته بایــد مبلــغ شــدگان
بـه عنـوان هزینـه خـدمات      ریال 2,250,000

  . نمایند پرداخت اردر سامانه آموزشی موزشیآ
نـام   قصـد ثبـت  کـه   شـدگان  کلیه پذیرفته -2

بیمه  را به عنوان ریال 65,000 دارند باید مبلغ
 پرداخـــت در ســـامانه آموزشـــیاردانشـــجویی 

   .نمایند

  


