
 

 

 

   97-98 تحصیلی سال دومدر نیمسال  براساس سوابق تحصیلی ناپیوسته کارشناسی مقطعشدگان نهایی  راهنماي پذیرفته

 گاه آزاد اسالمیدانش
 

 

 
تبریک به با با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و 

کارشناســی ناپیوســته  مقطــعکــه در خــواهران و برادرانــی 

، اعــالم مــی دارد انــد شــده پذیرفتــه  دانشــگاه آزاد اســالمی

توانند با مراجعه به  مذکور می گزینشکنندگان در  شرکت

بـه   سـنجش و پـذیرش دانشـگاه    مرکـز اعالم نتـایج  سایت 

  .از نتیجه آن مطلع گردند  www.azmoon.netنشانی 

 

 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

ــه -1 ــدگان  پذیرفت ــته ش ــه رش ــا  هم ــاً  ه ــد شخص  دربای

و چهارشـنبه اول   مـاه  بهمـن  30سه شنبه  روزهـاي 

زم جهـت  بـا در دسـت داشـتن مـدارك ال     97اسفندماه 

ثبت نام به واحـدهاي ذیـربط کـه نشـانی و تلفـن آنهـا در       

ــی  ــامانه اینترنت ــزس ــگاه  مرک ــذیرش دانش ــنجش و پ ــه  س ب

و همچنین سـامانه   www.sanjesh.iau.ac.ir :آدرس

ــه آدرس   ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــده  iau.ac.irدانش درج ش

  .است مراجعه نمایند

ــره ــه : تبص ــوم و   پذیرفت ــدهاي عل ــدگان واح ش

جنـوب، تهـران شـمال،     مرکزي، تهـران  هرانتحقیقات، ت

بروجــرد،  تهــران شــرق، پزشــکی تهــران، الکترونیکــی،

، شـیراز ، آباد، تبریز، کرج، قـم  نجف خوراسگان،سنندج،

جهت اطـالع از   و شهرري اراك ، همدان ،پرند، مشهد 

نام مقتضی است به آدرس سـایت   چگونگی و زمان ثبت

 . ها به شرح ذیل مراجعه نمایند آن واحد

 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 

  www.iauet.ac.ir: تهران شرق به آدرس 

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

   www.aiub.ac.ir: بروجرد به آدرس 

   www.iausdj.ac.ir :ندج به آدرس سن

  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 

www.register.khuisf.ac.ir :خوراسگان به آدرس     

www.iausr.ac.ir : شهرري به آدرس)ره(یادگار امام      

 

ــهعــدم مراجعــه  -2 شــدگان در روز و ســاعت   پذیرفت

گونـه   نام تلقـی شـده و هـیچ    مقرر به منزله انصراف از ثبت

 . اعتراضی پذیرفته نخواهد شد

جهـت   1397شـدگان سـال    پرونده کلیـه پذیرفتـه   -3

مومی تحت بررسی است و نتیجـه آن  احراز صالحیتهاي ع

متعاقباً از طرف دفتر گزینش صالحیتهاي عمومی سـازمان  

  . مرکزي به اطالع واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

با توجه به اعالم اداره کل امور اتبـاع و مهـاجرین    -4

نام اتباع خـارجی مقـیم    خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت

هـاي   الحیتصـ سـی  متعاقب انجام تشریفات قـانونی و برر 

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

  :نام  مدارك الزم براي ثبت

پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی ناپیوســته الزم  -1

اصل مدرك کاردانی مورد تایید موسسات آموزش  است

برگ تصویر آن و یا گواهی اتمام دوره عالی معتبر و یک 

کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی معتبـر و یـا      

اداره کل تربیت معلـم وزارت آمـوزش و پـرورش و ریـز     

نمرات دوره کاردانی به منظور معادل سـازي واحـد هـاي    

   . به همراه داشته باشند درسی

شـده اصـل مـدرك تحصـیلی      چنانچه پذیرفته :تذکر 

ر اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی    خود را د

کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل       معتبر پایـان دوره را ارائـه  

بـه دانشـگاه تحویـل     دومرا قبـل از پایـان نیمسـال    مدرك 

چـک  (هاي مـالی   دهد و تعهد مذکور نیز همراه با تضمین

 .باشد می) یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال

و دو بــرگ تصــویر از  دار اصــل شناســنامه عکــس -2

ــق  (تمــام صــفحات آن  ــراي تطبی اصــل شناســنامه صــرفاً ب

  .)خواهد بود

اصـل  (اصل و یـک بـرگ فتـوکپی کـارت ملـی       -3

  ).کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود

تمام رخ  که اخیراً تهیـه و   43شش قطعه عکس  -4

ــده      ــته ش ــا نوش ــت آنه ــده در پش ــه ش ــات پذیرفت مشخص

  ).قطعه 12براي مشمولین .(شدبا

اصل و دو بـرگ تصـویرمدرك مشـخص کننـده      -5

 .شدگان مرد وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته

نـام، فرمهـاي    تکمیل و ارائه فرم درخواسـت ثبـت   -6 

مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طـرف واحـد یـا    

شـدگان   مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه     

  .نام قرار خواهد گرفت بتمتقاضی ث

ــا اســتفاده از تعهــدات   مشــموالن دیپلمــه -7 اي کــه ب

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  

بـه انجـام   اي  چنانچـه لطمـه  (یـا سـازمان متبـوع      وزارتخانه

  . را ارائه دهند) تعهدات وارد نشود

افــرادي کــه بــه عنــوان ســرباز معلــم مشــغول خــدمت  

بـا مجـوز    الزم اسـت نـام   وظیفه عمومی هستند بـراي ثبـت  

 .وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند

ــوري     -8 ــامی جمه ــامی و انتظ ــاي نظ ــاغلین نیروه ش

اسالمی ایران بایسـتی گـواهی موافقـت و معرفـی سـازمان      

 .ربوطه را ارائه نمایندم

 

، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه میزان شهریه

 :دانشجویی 

 پایــه از دو بخــش شــهریهشــدگان  پذیرفتــهشــهریه  -1

و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از   )ثابت(

ــی   ــت م ــجویان دریاف ــر دو مــورد   . گــردد دانش ــالوه ب ع

نشـگاه و در  در بدو ورود بـه دا فقط  الذکر دانشجویان فوق

بــه عنــوان هزینــه  ریــال 1360000نیمســال بایــد مبلــغ ایــن 

 اعالمی از سوي به شماره حساب جاري موزشیآخدمات 

  . حل دانشگاهی قبولی واریز نمایندم

نـام دارنـد بایـد     قصد ثبتکه شدگان  کلیه پذیرفته -2

ریـال حـق    31500و مبلـغ  ، هزینه خدمات آموزشی شهریه

نـام صـرفاً بـه     ز انجام مراحـل ثبـت  بیمه دانشجویی را پس ا

محـل دانشـگاهی قبـولی     اعالمـی از سـوي  حساب جـاري  

  .واریز نمایند


