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تبریک به با با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و 
مقطـع   هـاي بـا آزمـون    رشـته کـه در  خواهران و برادرانـی  

، انـد  شده پذیرفته  دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ناپیوسته
ــرکت   ــی دارد ش ــالم م ــذکور    اع ــون م ــدگان در آزم کنن

سـنجش و   مرکـز اعالم نتایج توانند با مراجعه به سایت  می
از   www.azmoon.comبـه نشـانی    نشـگاه پذیرش دا

  . نتیجه آن مطلع گردند
   

بـراي  شـدگان    پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 
  : نام   ثبت

هـاي   روزدر بایـد شخصـاً    اصـلی  شـدگان  پذیرفته -1
بـا در دسـت داشـتن       96مهرمـاه   4و  3دوشنبه و سه شنبه 

مدارك الزم جهت ثبت نام به واحدهاي ذیربط که نشانی 
سـنجش و پـذیرش    مرکـز لفن آنها در سـامانه اینترنتـی   و ت

ــگاه ــه آدرس دانشــ و  www.sanjesh.iau.ac.ir :بــ
ــین ســـامانه دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه آدرس      همچنـ

iau.ac.ir درج شده است مراجعه نمایند.  
  

 شدگان واحدهاي پزشکی تهـران  پذیرفته :تبصره 
نـام   جهت اطالع از چگـونگی و زمـان ثبـت    اراك و

ها بـه شـرح    است به آدرس سایت آن واحد مقتضی
 . ذیل مراجعه نمایند

  www.iautmu.ac.ir:  پزشکی تهران به آدرس
  www.iau.arak.ac.ir:  اراك به آدرس

در روز مقـرر بـه منزلـه     شـدگان   پذیرفتـه عدم مراجعـه  
گونــه اعتراضــی  نــام تلقــی شــده و هــیچ انصــراف از ثبــت

  . پذیرفته نخواهد شد
باید در روزهاي تعیین شده ،  ذخیره اعالم شدگان -2

به واحدهاي دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خـود را  

کتبــاً طبــق فــرم مخصــوص و در قبــال رســید از مســئولین  
ــپس در روز    ــد، س ــالم نماین ــام اع ــت ن ــراي ثب ــه، ب  مربوط

بـه واحـدهاي دانشـگاهی مربوطـه      96مهرمـاه   5چهارشنبه 
ــ  ــا مراجعــه نماینــد تــا در صــورت عــدم تکمی ل ظرفیــت ب

پذیرفته شـدگان اصـلی و وجـود ظرفیـت بـاقی مانـده، بـا        
رعایت حق تقدم ذخیره تا حد تکمیل ظرفیت مصـوب از  

  .   آنان ثبت نام به عمل آید
شـدگان علمـی آزمـون سـال      پرونده کلیه پذیرفته -3
جهـت احــراز صـالحیتهاي عمــومی تحـت بررســی     1396

ــزی    ــر گـ ــرف دفتـ ــاً از طـ ــه آن متعاقبـ ــت و نتیجـ نش اسـ
صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي به اطـالع واحـدهاي   

  . دانشگاهی خواهد رسید
با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهـاجرین   -4

نام اتباع خارجی مقـیم   خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت
هـاي   الحیتصـ متعاقب انجام تشریفات قـانونی و بررسـی   

آن اداره اقــامتی اتبــاع مزبــور و اعــالم رســمی آن توســط 
خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افـراد بـه صـورت      

  .باشد موقت می
یــا مرکـــز  شــروع کالســـهاي درس هــر واحـــد    -5

دانشگاهی با توجه بـه امکانـات آموزشـی در مهـر مـاه یـا       
بهمن ماه سال جاري و زمان تشـکیل کـالس در صـبح یـا     

  .عصر یا هر دو وقت خواهد بود
  

  :نام  مدارك الزم براي ثبت
ــات     -1 ــد موسس ــورد تایی ــاردانی م ــدرك ک ــل م اص

آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر آن و یـا گـواهی    
اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی    
ــوزش و      ــم وزارت آم ــت معل ــل تربی ــا اداره ک ــر و ی معتب

پــرورش و ریــز نمــرات دوره کــاردانی بــه منظــور معــادل  
  .سازي واحد هاي درسی

شـده اصـل مـدرك تحصـیلی      چه پذیرفتهچنان :تذکر 
خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی    

کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل       معتبر پایـان دوره را ارائـه  
بــه دانشــگاه قبــل از پایــان نیمســال اول یکمــاه را مــدرك 

هـاي مـالی    تحویل دهد و تعهد مذکور نیز همراه با تضمین
  .باشد می) میلیون ریالچک یا سفته به مبلغ ده (

دار و دو بــرگ تصــویر از  اصــل شناســنامه عکــس -2
ــق  (تمــام صــفحات آن  ــراي تطبی اصــل شناســنامه صــرفاً ب

  .)خواهد بود
اصــل (اصـل و یـک بـرگ فتــوکپی کـارت ملـی       -3

  ).کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود
تمام رخ  که اخیراً تهیه و  43شش قطعه عکس  -4

ــده      ــته ش ــا نوش ــت آنه ــده در پش ــه ش ــات پذیرفت مشخص
  ).قطعه 12براي مشمولین .(باشد

اصل و دو برگ تصـویرمدرك مشـخص کننـده      -5
  .شدگان مرد وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته

نـام، فرمهـاي    تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت  -6 
که از طـرف واحـد یـا    مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی 

شـدگان   مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه     
  .نام قرار خواهد گرفت متقاضی ثبت

اي که با استفاده از تعهدات  دیپلمهفوق مشموالن   -7
ها و سازمانهاي دولتـی از خـدمت دوره    خدمتی وزارتخانه

باشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام       ضرورت معاف مـی 
نامـه رسـمی از    گـردد بایـد موافقـت    تعهد مقرر صـادر مـی  

اي بـه انجـام    چنانچـه لطمـه  (یـا سـازمان متبـوع      وزارتخانه
افـرادي کـه بـه عنـوان     . را ارائه دهند) تعهدات وارد نشود

سرباز معلم مشغول خـدمت وظیفـه عمـومی هسـتند بـراي      
بـا مجـوز وظیفــه عمـومی از خــدمت     الزم اســتنـام   ثبـت 

  .ترخیص گردند
ــاي   -8 ــاغلین نیروه ــامی و انش ــوري  نظ ــامی جمه تظ

گواهی موافقت و معرفی سازمان  اسالمی ایران الزم است
  .مربوطه را ارائه نمایند

ــه -9 ــت  پذیرفت ــرم ثب ــی  شــدگانی کــه در ف ــام اینترنت ن
شرکت در آزمون، خود را مشمول مـاده واحـده مصـوب    
مجلــس شــوراي اســالمی موضــوع اســتفاده از ســهمیه      

نـام فـرم    ند، باید هنگام ثبتا رزمندگان و ایثارگران دانسته
مربــوط بــه تعهدنامــه اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و      
ایثارگران را تکمیل و به واحد یـا مرکـز دانشـگاهی ارائـه     

دانشگاه آزاد اسالمی به منظـور حصـول اطمینـان از    . دهند
صـحت مـدارك مربـوط بـه اسـتفاده کننـدگان از سـهمیه        

ــور     ــه ط ــب را ب ــارگران مرات ــدگان و ایث ــی از  رزمن جمع
ارگانهاي ذیربط استعالم نمـوده و نتیجـه آن را متعاقبـاً بـه     

بـدیهی  . واحدها و مراکز دانشگاهی ابـالغ خواهنـد نمـود   
نـام و یـا حـین تحصـیل،      است چنانچه در هر زمان از ثبت

واجد شرایط بودن این قبیـل از دانشـجویان در اسـتفاده از    
ه تحصـیل  سهمیه مذکور به اثبات نرسـد، دانشـگاه از ادامـ   

آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حـق  
اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سـهمیه  

رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آنهـا بـراي دانشـگاه     
  .محفوظ خواهد ماند

، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه میزان شهریه
 دانشـگاه  1396شدگان سال  دانشجویی پذیرفته

  : آزاد اسالمی  
کارشناسی ناپیوسـته  شدگان آزمون  پذیرفتهشهریه  -1
و متغیـر تشـکیل    )ثابـت (پایـه  از دو بخش شهریه  96سال 

شده که در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشـجویان دریافـت      
فقـط  الـذکر دانشـجویان    عالوه بر دو مورد فـوق . گردد می

ــد مب    ــال اول بای ــگاه و در نیمس ــه دانش ــدو ورود ب ــغ در ب ل
بـه  را خـدمات آموزشـی   به عنـوان هزینـه    ریال 1180000

حـل  به شـماره حسـاب جـاري م    همراه شهریه نیمسال اول
  . دانشگاهی قبولی واریز نمایند

نام دارند  قصد ثبتکه شدگان آزمون  کلیه پذیرفته -2
ریـال   27500و مبلـغ  ، هزینه خدمات آموزشی باید شهریه

بـه  نـام   مراحـل ثبـت  پـس از انجـام   حق بیمه دانشجویی را 
  . واریز نمایند دانشگاهی محلحساب جاري 


