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با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و    
 مقطـع کـه در  خواهران و برادرانی تبریک به با 

دانشـگاه  وکاردانی ناپیوسـته  کارشناسی پیوسته 
، اعـالم مـی دارد   انـد  شده  پذیرفته  آزاد اسالمی

تواننـد بـا    مذکور مـی  دورهکنندگان در  شرکت
 ،سـنجش  مرکـز اعـالم نتـایج   مراجعه به سـایت  

بـه نشـانی    دانشـگاه  غ التحصـیلی و فـار  پذیرش
www.azmoon.net    ــع ــه آن مطلـ از نتیجـ

  .گردند
 : نام  شدگان براي ثبت  پذیرفتهزمان و نحوه مراجعه 

شدگان  پذیرفتهبا عنایت به اینکه ثبت نام از  -1
به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفته 

  4دوشنبه  روزصبح  10ساعت شدگان الزم اسـت از  
جهـت ثبـت نـام بـه سـامانه       1401 سـال  مـاه  مهر

مراجعــه  edu.iau.ac.ir: آموزشــیار بــه آدرس
  .نمایند
بـه سـامانه   شـدگان    پذیرفتـه عدم مراجعه  -2

مقرر به منزله انصـراف  آموزشیار در بازه زمانی 
گونــه اعتراضــی  نــام تلقــی شــده و هــیچ از ثبــت

 . پذیرفته نخواهد شد

 1401شـدگان سـال    پرونده کلیه پذیرفته -3
جهت احراز صالحیتهاي عمومی تحت بررسی 
است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گـزینش  

صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي بـه اطـالع   
   .واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید

با توجه به اعالم اداره کـل امـور اتبـاع و     -4
ــوز   ــور، مجـ ــارجی وزارت کشـ ــاجرین خـ مهـ

ــیم متعاقــب ان  ثبــت ــاع خــارجی مق ــام اتب جــام ن
ــی    ــانونی و بررس ــریفات ق ــتش ــاي  الحیتص ه

آن اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط 
خواهد بـود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن      اداره 

  .باشد افراد به صورت موقت می
ــد    -5 ــر واح ــهاي درس ه ــروع کالس ــا ش ی

دانشگاهی با توجه به امکانـات آموزشـی   مرکز 
ان و زمــ مهرمــاه یــا بهمــن مــاه ســال جــاري در 

تشکیل کالس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت  
  .خواهد بود
کلیــه پذیرفتــه شــدگان الزم اســت  :تبصــره 

مطابق زمانبنـدي اعـالم اعـالم شـده در سـایت      
واحــد دانشــگاهی محــل پــذیرش بــا در دســت 
داشتن مدارك ذیل بـه منظـور تکمیـل مراحـل     
ثبت نام بـه واحـد دانشـگاهی مربوطـه مراجعـه      

  .نمایند
دیپلم یا اصل گواهی قبولی  مدرك اصل -1

 قـدیم متوسـطه یـا اصـل     پایان تحصیالت نظـام 
یـا اصـل    وگواهی اتمام دوره پیش دانشـگاهی  

-3 گواهی قبولی پایان تحصیالت نظـام جدیـد  
    .، به همراه تصویر آنها 3-6

شـده اصـل مـدرك     چنانچـه پذیرفتـه   :تذکر 
تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی     

 گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه    تصویر آن یا
را قبـل از  کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك  

بـه دانشـگاه تحویـل     ورودي اولپایان نیمسـال  
 .دهد

  .تصویر کلیه صفحات شناسنامه -2
  .)پشت و رو(تصویر کارت ملی  -3
تمــام رخ  کــه  43شــش قطعــه عکــس  -4

اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت   
  .)قطعه 12براي مشمولین (.آنها نوشته شده باشد

مــدرکی کــه وضــعیت خــدمت  تصــویر  -5
  .وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید

افرادي که از نظر مقررات وظیفه : تذکر
از جمله (عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند

میباشند  به خدمت با غیبت داراي دفترچه اعزام
مجاز به ) و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند

 . ثبت نام نمی باشند

ــا     -6  ــت ب ــدگان الزم اس ــه ش ــه پذیرفت کلی
ــیلی وزارت     ــه تحص ــامانه تائیدی ــه س ــه ب مراجع
ــه آدرس   ــرورش بــــــ ــوزش و پــــــ : آمــــــ

https://emt.medu.ir    و مشخص نمودن
نظــام آموزشــی و انتخــاب گزینــه ســوابق فــارغ 

ــه  التحصــیلی، کــد پیگیــري دریافــت و آن را ب
  .واحد دانشگاهی محل پذیرش اعالم نمایند

و قبل  95فارغ التحصیالن خرداد سال : تذکر
ــا کــد پیگیــري صــادر شــده و کارنامــه   از آن ب
قبولی دانشـگاه بـه ادارات آمـوزش و پـرورش     

  .عه نمایندفارغ التحصیلی خود مراج لمح
نـام و فرمهـاي    تکمیل کلیه فرم هاي ثبت -7

ــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در    ــوط ب مرب
  .سامانه آموزشیار قرار گرفته است

ــه -8 ــموالن دیپلم ــتفاده از   مش ــا اس ــه ب اي ک
ــه  هــا و ســازمانهاي  تعهــدات خــدمتی وزارتخان

ــاف     ــرورت معـ ــدمت دوره ضـ ــی از خـ دولتـ
جـام تعهـد   باشـند و معافیـت آنـان پـس از ان     می

نامه رسمی از  گردد باید موافقت مقرر صادر می
اي بـه   چنانچه لطمه(یا سازمان متبوع   وزارتخانه

  . را ارائه دهند )انجام تعهدات وارد نشود
افــرادي کــه بــه عنــوان ســرباز معلــم  :تــذکر

مشــغول خــدمت وظیفــه عمــومی هســتند بــراي 
بـا مجـوز وظیفـه عمـومی از      الزم استنام  ثبت

 .یص گردندخدمت ترخ

ــامی    -9 ــاي نظـــامی و انتظـ شـــاغلین نیروهـ
جمهوري اسالمی ایران بایستی گواهی موافقت 

  .و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند
 :هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی 

شدگان آزمون از دو بخش  شهریه پذیرفته -
و متغیر تشکیل شـده کـه در   ) ثابت(شهریه پایه 

صــیلی از دانشــجویان دریافــت هــر نیمســال تح
عالوه بر دو مورد مذکور دانشـجویان  .گردد می

در بدو ورود بـه دانشـگاه بایـد مبلغـی را بابـت      
هزینه خدمات آموزشی و مبلغی را نیز به عنوان 
حق بیمه حوادث در سامانه آموزشیار پرداخـت  

  . نمایند
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