
 

 

 

   1397سال  ناپیوستهکارشناسی  مقطع گروه علوم پزشکیهاي  گان نهایی رشتهشد راهنماي  پذیرفته

 گاه آزاد اسالمیدانش                                                              
 

 

 

بــا بـا حمــد و سـپاس بــه درگـاه خداونــد متعـال و     

گروه هاي  رشتهکه در خواهران و برادرانی تبریک به 

دانشـگاه آزاد   مقطع کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی

، اعــــالم مــــی دارد انــــد شــــده پذیرفتــــه  اســــالمی

ــا  کننــدگان در آزمــون مــذکور مــی  شــرکت تواننــد ب

بـه   سنجش و پذیرش دانشـگاه  مرکزمراجعه به سایت 

ــا ــع    www.azmoon.netنی نش ــه آن مطل از نتیج

  . گردند

براي شدگان   پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

  : نام   ثبت

 4شـنبه   روز دربایـد شخصـاً    شـدگان  پذیرفته -1

 با در دست داشتن مدارك الزم جهـت   97اسفندماه 

ثبت نام به واحدهاي ذیربط که نشانی و تلفن آنهـا در  

بـه   و پـذیرش دانشـگاه  سـنجش   مرکزسامانه اینترنتی 

و همچنـــــین  www.sanjesh.iau.ac.ir :آدرس

 iau.ac.irســامانه دانشــگاه آزاد اســالمی بــه آدرس 

  .درج شده است مراجعه نمایند

 شدگان واحدهاي پزشکی تهـران  پذیرفته :تبصره 

نـام   جهت اطـالع از چگـونگی و زمـان ثبـت     اراك و

هـا بـه شـرح     مقتضی است به آدرس سایت آن واحـد 

 . مراجعه نمایند ذیل

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

  www.iau.arak.ac.ir:  اراك به آدرس

در روز مقرر به منزلـه   شدگان  پذیرفتهعدم مراجعه 

گونـه اعتراضـی    نام تلقی شـده و هـیچ   انصراف از ثبت

  . پذیرفته نخواهد شد

شدگان علمی آزمون سال  پرونده کلیه پذیرفته -3

احراز صالحیتهاي عمومی تحت بررسی جهت  1397

ــزینش     ــر گ ــرف دفت ــاً از ط ــه آن متعاقب ــت و نتیج اس

ــالع      ــه اط ــزي ب ــازمان مرک ــومی س ــالحیتهاي عم ص

   .واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

ــه اعــالم اداره کــل امــور اتبــاع و   -4 ــا توجــه ب ب

نام اتبـاع   مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت

یفات قانونی و بررسی خارجی مقیم متعاقب انجام تشر

هاي اقامتی اتباع مزبـور و اعـالم رسـمی آن     الحیتص

خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این آن اداره توسط 

  .باشد افراد به صورت موقت می

  :نام  مدارك الزم براي ثبت

اصل مدرك کـاردانی مـورد تاییـد موسسـات      -1

آمــوزش عــالی معتبــر و یــک بــرگ تصــویر آن و یــا 

ام دوره کــاردانی مــورد تاییــد موسســات گــواهی اتمــ

معتبر و یا اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش عالی 

آموزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه      

  .منظور معادل سازي واحد هاي درسی

شده اصل مدرك تحصیلی  چنانچه پذیرفته :تذکر 

خــود را در اختیــار نداشــته باشــد ولــی تصــویر آن یــا 

کنـد، بایـد متعهـد     ایـان دوره را ارائـه  گواهی معتبـر پ 

 دومقبل از پایان نیمسال یکماه را گردد اصل مدرك 

به دانشگاه تحویل دهد و تعهد مـذکور نیـز همـراه بـا     

چک یـا سـفته بـه مبلـغ ده میلیـون      (هاي مالی  تضمین

  .باشد می) ریال

دار و دو برگ تصویر از  اصل شناسنامه عکس -2

مه صـرفاً بـراي تطبیـق    اصل شناسنا(تمام صفحات آن 

  .)خواهد بود

اصـل  (اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملـی   -3

  ).کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود

تمـام رخ  کـه اخیـراً     43شش قطعه عکـس   -4

تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهـا نوشـته     

  ).قطعه 12براي مشمولین .(شده باشد

ــرگ    -5 ــل و دو ب ــخص  اص ــویرمدرك مش تص

شـدگان   کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته

  .مرد

ــت    -6  ــت ثب ــرم درخواس ــه ف ــل و ارائ ــام،  تکمی ن

فرمهاي مربـوط بـه تعهـدات و سـایر فرمهـایی کـه از       

طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یـک از  

  .نام قرار خواهد گرفت شدگان متقاضی ثبت پذیرفته

اي کــه بــا اســتفاده از  دیپلمــهفــوق مشــموالن   -7

ها و سـازمانهاي دولتـی از    تعهدات خدمتی وزارتخانه

باشند و معافیت آنان  خدمت دوره ضرورت معاف می

ــی    ــادر م ــرر ص ــد مق ــام تعه ــس از انج ــد   پ ــردد بای گ

یـا سـازمان متبـوع      نامـه رسـمی از وزارتخانـه    موافقت

 را ارائه) اي به انجام تعهدات وارد نشود چنانچه لطمه(

افرادي که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت . دهند

با مجوز  الزم استنام  وظیفه عمومی هستند براي ثبت

  .وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند

تظـامی جمهـوري   شاغلین نیروهاي نظـامی و ان  -8

گـواهی موافقـت و معرفـی     اسالمی ایـران الزم اسـت  

  .سازمان مربوطه را ارائه نمایند

نـام اینترنتـی    دگانی کـه در فـرم ثبـت   ش پذیرفته -9

ــاده واحــده    ــون، خــود را مشــمول م شــرکت در آزم

مصوب مجلس شـوراي اسـالمی موضـوع اسـتفاده از     

انـد، بایـد هنگـام     سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته

نـام فـرم مربـوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه         ثبت

 رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یـا مرکـز  

دانشگاه آزاد اسالمی به منظـور  . دانشگاهی ارائه دهند

حصول اطمینان از صحت مدارك مربوط بـه اسـتفاده   

کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثـارگران مراتـب را   

به طور جمعی از ارگانهـاي ذیـربط اسـتعالم نمـوده و     

نتیجــه آن را متعاقبــاً بــه واحــدها و مراکــز دانشــگاهی 

یهی است چنانچه در هـر زمـان   بد. ابالغ خواهند نمود

نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بـودن ایـن    از ثبت

قبیل از دانشـجویان در اسـتفاده از سـهمیه مـذکور بـه      

اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصـیل آنـان ممانعـت    

به عمل خواهد آورد و در این صورت حـق اعتـراض   

نخواهنــد داشــت و بــه علــت ســوء اســتفاده از ســهمیه 

ــ ــراي   رزمن ــا ب ــانونی آنه ــرد ق ــارگران پیگ دگان و ایث

  .دانشگاه محفوظ خواهد ماند

، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه میزان شهریه

  :   1397شدگان سال  دانشجویی پذیرفته

ــهریه  -1 ــهش ــون   پذیرفت ــدگان آزم ــی ش کارشناس

و  )ثابـت (پایـه  از دو بخـش شـهریه    97سـال  ناپیوسته 

ســال تحصــیلی از متغیــر تشــکیل شــده کــه در هــر نیم

عــالوه بــر دو مــورد . گــردد دانشــجویان دریافــت مــی

در بدو ورود به دانشگاه و فقط الذکر دانشجویان  فوق

بـه عنـوان    ریـال  1360000بایـد مبلـغ    دومدر نیمسال 

همـراه شـهریه نیمسـال    بـه  را خدمات آموزشی هزینه 

حـل  م اعالمـی از سـوي   به شماره حساب جـاري  دوم

  . ز نماینددانشگاهی قبولی واری

نـام   قصـد ثبـت  که شدگان آزمون  کلیه پذیرفته -2

و مبلـغ  ، هزینـه خـدمات آموزشـی    دارند باید شـهریه 

پـس از انجـام   ریال حـق بیمـه دانشـجویی را     31500

 محلاعالمی از سوي به حساب جاري نام  مراحل ثبت

   .واریز نمایند قبولی دانشگاهی


