


 

 

 

   کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مقاطعهاي با آزمون  دگان نهایی رشتهش راهنماي  پذیرفته

 گاه آزاد اسالمیدانش 1401سال 
 

 

 
بــا بـا حمــد و سـپاس بــه درگـاه خداونــد متعـال و     

هـاي بـا    رشـته کـه در  خواهران و برادرانـی  تبریک به 

، اعـالم  انـد  شـده  پذیرفته  آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

آزمـون  کننـدگان در انتخـاب رشـته     می دارد شرکت

 مرکزاعالم نتایج  سامانهتوانند با مراجعه به  مذکور می

بـه نشـانی    دانشگاهیلی و فارغ التحصپذیرش  ،سنجش

www.azmoon.org  از نتیجه آن مطلع گردند .   

 : و ذخیره  اصلی شدگان  پذیرفته ثبت نامزمان و نحوه 

با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان بـه   -1

صــورت مجــازي صــورت مــی پــذیرد لــذا کلیــه       

صـبح   10سـاعت  از  الزم است اصلی شدگان پذیرفته

 9روز شـنبه   24لغایت ساعت ماه  مهر 4شنبه دوروز 

سـامانه   از طریـق  نـام  جهـت ثبـت   1401سال مهرماه 

  .نمایند اقدام   edu.iau.ac.ir:آموزشیار به آدرس

 14از سـاعت   الزم استشدگان ذخیره  اعالم -2

شنبه سه روز  24مهرماه لغایت ساعت  10شنبه یکروز 

سـایت مرکـز سـنجش،    ، بـه  1401مهرمـاه سـال    12

ــه آدرسپـــذیرش و فـــ ــیلی دانشـــگاه بـ : ارغ التحصـ

www.azmoon.org    مراجعه نمـوده و آمـادگی

اعـالم  اینترنتـی  فـرم   با تکمیل را جهت ثبت نام، خود

از  اواسط مهرماهنتایج این دسته از متقاضـیان  نمایند، 

  .اعالم خواهد شد سایت فوقطریق 

اصلی و ذخیره در  شدگان  عدم مراجعه پذیرفته -3

نام تلقی شده  به منزله انصراف از ثبت بازه زمانی مقرر

 .گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و هیچ

براي ها  رشتهبرخی ضمناً از آنجایی که پذیرش براي 

ــال  ــیلی دو نیمس ــت تحص ــده اس ــالم ش ــی از  اع بعض

با توجه به ظرفیت و تقـدم  ها  شدگان این رشته پذیرفته

بـه   بهمن ماه سال جـاري مشـغول  نمره از مهر ماه و یا 

   .تحصیل خواهند شد

شدگان علمی آزمون سال   پرونده کلیه پذیرفته -4

جهت احراز صالحیتهاي عمومی تحت بررسی  1401

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   -5 ــمول وظیفــــ ــر مشــــ دانشــــــجویان غیــــ

هران یا برادران داراي کارت معافیـت یـا   خوا(عمومی

که به منظور انتقال، تغییـر رشـته   ) کارت پایان خدمت

و یا تغییر مقطـع در آزمـون مجـدد شـرکت نمـوده و      

اند، الزم اسـت ضـمن مراجعـه بـه واحـد       شده پذیرفته

درخواست تسـویه  کارنامه اینترنتی قبولی اولیه و ارائه 

هـاي مربـوط    حساب نموده و پس از پرداخـت هزینـه  

نام بـه   مدارك تحصیلی خود را دریافت و جهت ثبت

دانشجویان مشمول مجاز ( واحد مقصد مراجعه نمایند

   ).باشند به شرکت در آزمون مجدد نمی

هاي علـوم پزشـکی بـا تکمیـل      دانشجویان رشته -6

شوند پس از گذرانـدن دروس   ، متعهد میهفرم مربوط

بـا توجـه بـه    علوم پایه، بـه هـر واحـدي کـه دانشـگاه      

 امکانــات خــود از نظــر آموزشــی و بیمارســتانی بــراي

نماید، منتقل شده  ادامه تحصیل آنان تعیین و اعالم می

گونـه اعتراضـی در    و ادامه تحصیل دهند و حـق هـیچ  

   .این مورد نداشته باشند

ــاع و     -7 ــور اتب ــل ام ــالم اداره ک ــه اع ــه ب ــا توج ب

تبـاع  نام ا مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت

خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی 

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

ــا مرکــز شــروع کالســهاي درس هــر واحــد   -8 ی

یـا   دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه

بهمن ماه سال جاري و زمان تشکیل کالس در صـبح  

  .یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود

کلیه پذیرفتـه شـدگان الزم اسـت مطـابق      :تبصره 

زمانبندي اعالم اعالم شده در سایت واحد دانشگاهی 

محل پـذیرش بـا در دسـت داشـتن مـدارك ذیـل بـه        

منظور تکمیل مراحـل ثبـت نـام بـه واحـد دانشـگاهی       

  .مراجعه نمایندمربوطه 

اصل دیپلم کامل یا اصل گـواهی قبـولی پایـان     -1

اصـل گـواهی اتمـام     ،قـدیم متوسـطه   تحصیالت نظام

اصل دیپلم کامـل یـا اصـل     و یا دوره پیش دانشگاهی

، به  6-3-3جدید  گواهی قبولی پایان تحصیالت نظام

   .همراه تصویر آنها

شده اصل مدرك تحصیلی  چنانچه پذیرفته :تذکر 

خــود را در اختیــار نداشــته باشــد ولــی تصــویر آن یــا 

کنـد، بایـد متعهـد     گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه   

بـه  را قبـل از پایـان نیمسـال اول    گردد اصـل مـدرك   

  .دانشگاه تحویل دهد

  .تصویر کلیه صفحات شناسنامه -2

  ).پشت و رو(تصویر کارت ملی -3

تمـام رخ  کـه اخیـراً     43قطعـه عکـس    شش -4

تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهـا نوشـته     

  ).قطعه 12براي مشمولین .(شده باشد

اصل نامه تاییدیه معافیت تحصـیلی دریـافتی از    -5

ــیس ــده     10+پل ــخص کنن ــدرك مش ــویر م ــا تص و ی

 .وضعیت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد

ه پذیرفته شدگان الزم است بـا مراجعـه بـه    کلی -6 

سامانه تائیدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش بـه  

ــخص   https://emt.medu.ir:آدرس و مشـــــ

نمودن نظام آموزشـی و انتخـاب گزینـه سـوابق فـارغ      

التحصــیلی، کــد پیگیــري دریافــت و آن را بــه واحــد 

  .ش اعالم نماینددانشگاهی محل پذیر
و قبل از آن  95فارغ التحصیالن خرداد سال  :تذکر 

با کد پیگیري صادر شده و کارنامه قبولی دانشگاه بـه  

ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصیلی خود 

  .مراجعه نمایند

نام و فرمهاي مربوط  تکمیل کلیه فرم هاي ثبت -7

زشـیار  به تعهدات و سایر فرمهایی کـه در سـامانه آمو  

  .قرار گرفته است

اي که با اسـتفاده از تعهـدات    مشموالن دیپلمه -8

ها و سـازمانهاي دولتـی از خـدمت     خدمتی وزارتخانه

باشند و معافیت آنان پـس از   دوره ضرورت معاف می

نامـه   گـردد بایـد موافقـت    انجام تعهد مقرر صـادر مـی  

اي  چنانچه لطمه(یا سازمان متبوع   رسمی از وزارتخانه

   .را ارائه دهند) انجام تعهدات وارد نشود به

افرادي که به عنوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت     

با مجوز  الزم استنام  وظیفه عمومی هستند براي ثبت

 .وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند

شاغلین نیروهاي نظـامی و انتظـامی جمهـوري      -9

ــی     ــت و معرف ــواهی موافق ــتی گ ــران بایس ــالمی ای اس

 .وطه را ارائه نمایندسازمان مرب

نـام اینترنتـی    شدگانی که در فرم ثبـت  پذیرفته -10

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

ثارگران را تکمیل و به واحد یـا مرکـز   رزمندگان و ای

بـدیهی اسـت چنانچـه در هـر     . دانشگاهی ارائه دهنـد 

 عدم احراز شـرایط نام و یا حین تحصیل،  زمان از ثبت

این قبیل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به 

رسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به باثبات 

حـق اعتـراض    عمل خواهـد آورد و در ایـن صـورت   

   .نخواهند داشت

پذیرفتــه شــدگان ســهمیه بهیــاري الزم اســت  -11

مدارك ذیل را به واحد دانشگاهی محل پذیرش ارائه 

  .نمایند

ــ - ــواهی اش ــی و   گ ــم از دولت ــدمت اع ــه خ تغال ب

اخذ مـدرك  دولتی در استان محل خدمت پس از غیر

  .دفتر پرستاري محل خدمتدیپلم بهیاري به تائید 

 ســال ســابقه خــدمت اعــم از 3 گــواهی حــداقل-

در اسـتان محـل   » بهیـار « دولتی به عنـوان  دولتی و غیر

خدمت پس از اخذ مدرك دیپلم بهیاري به تائید دفتر 

 .پرستاري محل خدمت

 :هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 

ــهریه  - ــهش ــون   پذیرفت ــدگان آزم ــش ش از دو بخ

ر هـر  و متغیـر تشـکیل شـده کـه د     )ثابـت ( پایه شهریه

ــت    ــجویان دریافـــ ــیلی از دانشـــ ــال تحصـــ نیمســـ

بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو  عالوه.گردد می

ورود به دانشگاه باید مبلغـی را بابـت هزینـه خـدمات     

آموزشی و مبلغی را نیز به عنوان حق بیمه حوادث در 

  . سامانه آموزشیار پرداخت نمایند
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