
 

 

 

  اي  حرفه ناپیوسته و دکتراي کارشناسی پیوسته، کاردانی مقاطعهاي با آزمون  رشته مرحله تکمیل ظرفیت شدگان راهنماي  پذیرفته

 گاه آزاد اسالمیدانش   1395سال 
 

 

 
ـه   بـا  با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و     تبریـک ب

ـته که در خواهران و برادرانی  هـاي بـا آزمـون دانشـگاه آزاد      رش

کننـدگان در   ، اعـالم مـی دارد شـرکت   انـد  شـده  پذیرفته  اسالمی

 مرکـز اعـالم نتـایج   توانند با مراجعه به سایت  آزمون مذکور می

و   www.azmoon.comبه نشانی  سنجش و پذیرش دانشگاه

sanjesh.iau.ac.ir از نتیجه آن مطلع گردند .   

 : توضیحات الزم در مورد نحوه اعالم اسامی 

هاي با آزمـون   رشتههاي مختلف  داوطلبانی که در گزینش -

 ،شـده باشـند   پذیرفتـه نظام آموزشـی  /محل/رشتهدر بیش از یک 

 هـاي اعـالم   محل/توانند به انتخاب خود فقط در یکی از رشته می

  .نام نموده و به تحصیل بپردازند شده ثبت

 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

اول  شنبه روز  درباید شخصاً ها  همه رشتهشدگان  پذیرفته -1

ـه      95آبان ماه  با در دست داشتن مدارك الزم جهـت ثبـت نـام ب

 رکزمواحدهاي ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی 

 :به آدرس سنجش و پذیرش دانشگاه

 www.sanjesh.iau.ac.ir    و همچنین سـامانه دانشـگاه

  .درج شده است مراجعه نمایند iau.ac.irآزاد اسالمی به آدرس

ه  :1تبصره  ات،      پذیرفـت وم و تحقیـق شـدگان واحـدهاي عـل

وب، تهـران شـمال، پزشـکی تهـران،       مرکزي، تهران تهران جـن

، آباد، تبریـز، کـرج، قـم    ندج، نجفسنبروجرد، الکترونیکی، 

جهت اطالع از چگونگی  و اراك همدان ،، پرند، مشهد شیراز

ه    نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحـد  و زمان ثبت هـا ـب

 . شرح ذیل مراجعه نمایند

 www.srbiau.ac.ir: علوم و تحقیقات به آدرس 

   www.iauctb.ac.ir :مرکزي به آدرس  تهران

   www.azad.ac.ir: جنوب به آدرس  تهران

  www.iautmu.ac.ir: پزشکی تهران به آدرس 

   www.iau-tnb.ac.ir: تهران شمال به آدرس 

   www.iauec.ac.ir: الکترونیکی به آدرس 

   http://rs.iaun.ac.ir: آباد به آدرس  نجف

   www.aiub.ac.ir: بروجرد به آدرس 

   www.iausdj.ac.ir :سنندج به آدرس 

  www.iaut.ac.ir: تبریز به آدرس 

  www.kiau.ac.ir : کرج به آدرس 

   www.qom-iau.ac.ir: قم به آدرس 

  www.iaushiraz.ac.ir: شیراز به آدرس 

  www.piau.ac.ir: پرند به آدرس 

  www.mshdiau.ac.ir: مشهد به آدرس 

  www.iauh.ac.ir: همدان به آدرس 

 www.iau.arak.ac.ir: اراك به آدرس 

ــرر بــه منزلــه     پذیرفتــهعـدم مراجعــه   -2 شـدگان در روز مق

ـیچ   نا انصراف از ثبت ـه     م تلقـی شـده و ه گونـه اعتراضـی پذیرفت

 . نخواهد شد

 1395شدگان علمـی آزمـون سـال     پرونده کلیه پذیرفته -3

جهت احراز صالحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن 

متعاقباً از طرف دفتر گزینش صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي 

  . به اطالع واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

ـه عمـومی    دانشجویا -5 خـواهران یـا   (ن غیـر مشـمول وظیف

یـان خـدمت    ـه   ) برادران داراي کارت معافیت یا کـارت پا کـه ب

منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت 

اند، الزم است ضمن مراجعه به واحد اولیه و  شده نموده و پذیرفته

نمـوده و  درخواست تسـویه حسـاب   کارنامه اینترنتی قبولی ارائه 

هـاي مربـوط مـدارك تحصـیلی خـود را       پس از پرداخت هزینه

ــت  ــد    دریافـت و جهــت ثب ــه واحــد مقصـد مراجعــه نماین  نـام ب

   ).باشند دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمی(

، ههاي علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوط دانشجویان رشته -6

یه، به هر واحدي شوند پس از گذراندن دروس علوم پا متعهد می

ــر آموزشــی و     ــا توجــه بــه امکانــات خــود از نظ کـه دانشــگاه ب

نماید، منتقل  بیمارستانی براي ادامه تحصیل آنان تعیین و اعالم می

گونه اعتراضی در این مورد  شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچ

  . نداشته باشند

 با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی -7

ـیم متعاقـب انجـام     وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مق

هاي اقـامتی اتبـاع مزبـور و     الحیتصتشریفات قانونی و بررسی 

ــود و تـا قبــل از آن   آن اداره اعـالم رسـمی آن توســط    خواهـد ب

  .باشد پذیرش این افراد به صورت موقت می

دانشـگاهی بـا   یا مرکز شروع کالسهاي درس هر واحد  -8

توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن ماه سـال جـاري و   

  .زمان تشکیل کالس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود

  :نام  مدارك الزم براي ثبت

اصل دیپلم کامل متوسطه یا اصـل گـواهی قبـولی پایـان      -1

قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمام دوره پیش  تحصیالت نظام

  . نشگاهی نظام جدید متوسطه، به همراه تصویر آنهادا

شده اصل مدرك تحصیلی خود را در  چنانچه پذیرفته :تذکر 

اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبر پایـان دوره را  

را قبل از پایان نیمسـال  کند، باید متعهد گردد اصل مدرك  ارائه

ــا   بـه دانشــگاه تحویـل دهــد و تعهـد مــذکور    اول  ــراه ب نیـز هم

 .باشد می) چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال(هاي مالی  تضمین

ــام   اصـل شناســنامه عکــس  -2 دار و دو بـرگ تصــویر از تم

  .)اصل شناسنامه صرفاً براي تطبیق خواهد بود(صفحات آن 

اصل کارت صرفاً (اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی  -3

  ).براي طبیق خواهد بود

ــراً تهیــه و    43س شـش قطعــه عکـ   -4 ــام رخ  کـه اخی تم

ـته شـده باشـد    بـراي  .(مشخصات پذیرفته شده در پشت آنها نوش

  ).قطعه 12مشمولین 

اصل و دو برگ تصویرمدرك مشخص کننده وضعیت  -5

 .شدگان مرد خدمت وظیفه عمومی پذیرفته

نام، فرمهـاي مربـوط    تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت -6 

ه تعهدات و سایر فرمهایی که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی ب

نام قرار خواهد  شدگان متقاضی ثبت در اختیار هر یک از پذیرفته

  .گرفت

ـتفاده از تعهـدات خـدمتی       مشموالن دیپلمه -7 ـه بـا اس اي ک

ها و سازمانهاي دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف  وزارتخانه

گـردد   انجام تعهد مقرر صادر میباشند و معافیت آنان پس از  می

ـه  (یا سـازمان متبـوع     نامه رسمی از وزارتخانه باید موافقت چنانچ

  . را ارائه دهند) اي به انجام تعهدات وارد نشود لطمه

ـه        افرادي که به عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیف

با مجوز وظیفه عمـومی از   الزم استنام  عمومی هستند براي ثبت

 .ردندخدمت ترخیص گ

شاغلین نیروهاي نظـامی و انتظـامی جمهـوري اسـالمی       -8

ـه     ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سـازمان مربوطـه را ارائ

 .نمایند

نام اینترنتـی شـرکت در    شدگانی که در فرم ثبت پذیرفته  -9

آزمون، خود را مشمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـوراي      

ــد    ـهمیه رزمن ــتفاده از سـ ــوع اس ــارگران اســالمی موض گان و ایث

ـتفاده از    اند، باید هنگام ثبت دانسته نام فرم مربوط به تعهدنامـه اس

ـه واحـد یـا مرکـز        سهمیه رزمندگان و ایثـارگران را تکمیـل و ب

ـه منظـور حصـول      . دانشگاهی ارائه دهند دانشـگاه آزاد اسـالمی ب

ـهمیه   اطمینان از صحت مدارك مربوط به استفاده کنندگان از س

ـه طـور جمعـی از ارگانهـاي      رزمندگان و ا یثارگران مراتـب را ب

ـه واحـدها و مراکـز     ذیربط استعالم نموده و نتیجه آن را متعاقباً ب

بدیهی است چنانچه در هر زمان از . دانشگاهی ابالغ خواهند نمود

یـن قبیـل از          ثبت ـیل، واجـد شـرایط بـودن ا یـا حـین تحص نام و 

ات نرسد، دانشـگاه  دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثب

از ادامه تحصیل آنان ممانعـت بـه عمـل خواهـد آورد و در ایـن      

ـتفاده از    صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سـوء اس

سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها بـراي دانشـگاه   

 .محفوظ خواهد ماند

 :، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی میزان شهریه

 پایـه  از دو بخـش شـهریه  شدگان آزمـون   پذیرفتههریه ش -1

و متغیـر تشــکیل شـده کـه در هــر نیمسـال تحصــیلی از       )ثابـت (

الـذکر   عـالوه بـر دو مـورد فـوق    . گردد دانشجویان دریافت می

در بدو ورود به دانشگاه و در نیمسال اول بایـد  فقط دانشجویان 

اسـی و  شدگان مقـاطع کارشن  براي پذیرفته ریال 1180000مبلغ 

شـدگان   فتـه ریال براي پذیر 1060000اي و مبلغ  ي حرفهادکتر

ـه خـدمات      مقطع کاردانی ناپیوسته ـه   موزشـی آبـه عنـوان هزین ب

  . حل دانشگاهی قبولی واریز نمایندشماره حساب جاري م

نام دارند بایـد   قصد ثبتکه شدگان آزمون  کلیه پذیرفته -2

ـه     27500و مبلـغ  ، هزینه خدمات آموزشی شهریه ریـال حـق بیم

نام صرفاً به حساب جاري  دانشجویی را پس از انجام مراحل ثبت

دانشـگاهی اعـالم    محـل واحد یا مرکز دانشگاهی که از طـرف  

  . خواهد شد واریز نمایند
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