
 

 

  گروه غیرپزشکی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نهایی انتخاب رشته تکمیل ظرفیتشدگان  راهنماي پذیرفته 

  دانشگاه آزاد اسالمی 1400سال 

 

 

 

  
  
 

  
  

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و بـا عـرض   

دوره کارشناسـی   ایـن  تبریک و تهنیت به پذیرفته شدگان

دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه اطـالع مـی       1400ارشد سال 

 از طریق سایت، نتایج این مرحله از تکمیل ظرفیت رساند

ــور     ــوزش کشــ ــنجش آمــ ــازمان ســ ــهســ  بــ

کارنامـه   .منتشر گردیده است .orgsanjeshwww. :آدرس

متقاضیان این مرحله نیز از طریق سایت مرکـز سـنجش،   

  www.azmoon.org : پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس

  .در دسترس داوطلبان قرار گرفته است

جهـت احـراز   شدگان آزمـون  پرونده کلیه پذیرفته -1

صالحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً 

از طرف دفتر گزینش صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي 

  .هاي دانشگاهی خواهد رسید دانشگاه به اطالع محل

سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  -2

وجـه قابـل    سال است و به هیچ 3به ویژه براي مشمولین 

  .شدبا میافزایش ن

براساس  الزم استمشموالن خدمت وظیفه عمومی  -3
گردیده مقرراتی که از سوي سازمان وظیفه عمومی اعالم 

و همچنین مندرجات دفترچه راهنماي آزمون کارشناسـی  
سازمان سنجش آموزش کشور  1400ارشد ناپیوسته سال 

ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محولـه را بـه موقـع    
قبـال عـدم رعایـت آن    و دانشـگاه در   شنداده باانجام د

از زمـان فراغـت از    از جملـه آن کـه   .مسـئولیتی نـدارد  
تحصیل بیش از یک سال سپري نشـده باشـد و چنانچـه    
ــان در دوره    ــیل آن ــام تحص ــال از اتم ــک س ــیش از ی ب
کارشناسی سپري شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده 

  .باشند

ر اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت  با توجه به اعالم اداره کل امو -4

نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قـانونی و   کشور، مجوز ثبت

هاي اقامتی اتباع مزبور و اعـالم رسـمی آن توسـط آن     بررسی صالحیت

اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افـراد بـه صـورت موقـت     

  .باشد می

نام اینترنتی شرکت  شدگانی که در فرم ثبت پذیرفته -5

در آزمون، خود را مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان و 

نام فرم مربـوط   ، باید هنگام ثبتاعالم نموده اندایثارگران 

به تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را   

بـدیهی  . تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهنـد 

نام و یا حـین تحصـیل،    بتاست چنانچه در هر زمان از ث

مشخص شود که فرد پذیرفته شده واجد شرایط اسـتفاده  

، دانشـگاه از ادامـه تحصـیل آنـان     از سهمیه نبوده است

ممانعت به عمل خواهـد آورد و در ایـن صـورت حـق     

اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهمیه 

نشـگاه  رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنهـا بـراي دا  

  .محفوظ خواهد ماند

  :نام  ثبت نحوهزمان و 

با عنایت به اینکه ثبـت نـام از پذیرفتـه شـدگان بـه      

کلیه پذیرفته شـدگان   ،صورت مجازي صورت می پذیرد

مـاه لغایـت    بهمـن  16شـنبه   روز 14ساعت الزم است از 

جهت ثبت نام به سـامانه   1400 سال ماه بهمن 20 چهارشنبه

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

شدگان در روز و ساعت مقـرر   عدم مراجعه پذیرفته -

گونـه   نـام تلقـی شـده و هـیچ     به منزله انصراف از ثبـت 

  .اعتراضی پذیرفته نخواهد شد

ي دانشگاهی جهت شدگان کلیه واحدها پذیرفته :تبصره

اطالع از چگونگی تحویل مدارك به صورت فیزیکی بـه  

آدرس سایت واحد دانشـگاهی محـل پـذیرش مراجعـه     

  .نمایند

مدارکی که الزم است مطابق دستورالعمل اعالم شده از طریق 

  :شبکه پستی ارسال گردد

صــادره از ) لیســانس(اصــل مــدرك کارشناســی  -1

نشگاههاي معتبر داخـل و  دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر دا

خارج کشور که مورد تأییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و    

فناوري یا وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    

  .باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل

شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل  پذیرفته :تبصره

ید اصل باشند با خود نمی) لیسانس(مدرك کارشناسی 

دال بر فراغت از تحصیل را که توسط  گواهی تأیید شده

محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به  دانشگاه

 .همراه ریز نمرات تأیید شده ارسال نمایند

التحصیالن مشمول دوره کارشناسی کـه بـا    فارغ: تذکر

ارسال گواهی تأیید شده از محل تحصـیل دوره مـذکور   

عالوه بر گواهی و ریز نمرات مـذکور  نمایند،  نام می ثبت

ــویر ــتی تص ــیلی دوره   بایس ــت تحص ــو معافی ــرگ  لغ ب

همچنین چنانچه دوره مذکور . کارشناسی را ارسال نمایند

را در مدتی بیش از شش سـال از بـدو ورود بـه اتمـام     

اند بایستی تصویر مجوز افـزایش سـنوات  بـدون     رسانده

سال تحصـیل  ذکر غیبت را براي مدتی که مازاد بر شش 

  .اند ارسال نمایند کرده

  .تصویر کلیه صفحات شناسنامه -2

  ).پشت و رو(تصویر کارت ملی -3

که ) از یک نگاتیو(تمام رخ  3×4شش قطعه عکس  -4

  .)قطعه 12براي برادران مشمول (اخیراً  تهیه شده باشد 
مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران  -5

  .را مشخص نماید

ادي که از نظر مقررات وظیفه عمـومی حـائز   افر: تذکر

از جمله داراي دفترچه اعـزام بـه   (نام نیستند  شرایط ثبت

باشند و یا با غیبت به خـدمت اعـزام    خدمت با غیبت می

اند یا در برگ اعـزام آنـان دانشـجوي اخراجـی یـا       شده

نام  مجاز به ثبت) انصرافی یا ترك تحصیل ذکر شده است

   .باشند نمی
کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هاي مربـوط   تکمیل -6

به تعهدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قـرار  
  .گرفته است

هزینه خـدمات آموزشـی و حـق بیمـه دانشـجویی دوره      

 : 1400-1401سال تحصیلی   ناپیوسته ارشد کارشناسی

شهریه پذیرفته شـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه      -1

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

عالوه بر دو مـورد مـذکور   . گردد دانشجویان دریافت می

دانشجویان در بدو ورود به دانشـگاه و فقـط در نیمسـال    

ریال به عنوان هزینـه   2,250,000باید مبلغ  ورودي اول

  . خدمات آموزشی، در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند

ـ  -2 ریـال   65,000غ حق بیمه حوادث دانشجویی مبل

باشد کـه هـر پذیرفتـه شـده بایـد آن را در سـامانه        می

  .آموزشیار پرداخت نماید

شدگان واحدها و مراکز بین المللی و  برون مرزي توجـه   پذیرفته -3

نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد  مطابق آئین(داشته باشند که 

ت هیچ شـرایطی بـه آنهـا    مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تح) اسالمی

   .داده نخواهد شد

  


