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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و بـا عـرض   

هـاي فراگیـر   شـدگان دوره   تبریک و تهنیت بـه پذیرفتـه  

دانشــگاه آزاد  1401ســال  کارشناســی ارشــد ناپیوســته

این مقطـع از  هاي رساند نتایج دوره  اسالمی، به اطالع می

 :بـه آدرس  طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشـور 

www.sanjesh.org  منتشر گردیده است.  

شدگان آزمـون جهـت احـراز    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 3یژه براي مشمولین به و

  .باشد افزایش نمی

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  1401ارشد ناپیوسته سال 

ربوطه را رعایت و وظایف محولـه را بـه موقـع    ضوابط م

قبـال عـدم رعایـت آن    و دانشـگاه در   اده باشندانجام 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

دمت اعزام شده کارشناسی سپري شده باشد به موقع به خ

  .باشند

با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت   -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

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

  .باشد می

نام اینترنتی شرکت  شدگانی که در فرم ثبت پذیرفته -5

در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس 

شوراي اسالمی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان 

نام فرم مربوط به  اند، باید هنگام ثبت وایثارگران دانسته

ارگران را ایث تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و

بدیهی . تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند

نام و یا حین تحصیل،  است چنانچه در هر زمان از ثبت

واجد شرایط بودن این قبیل از دانشجویان در استفاده از 

سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل 

حق آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت 

اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهمیه 

رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها براي دانشگاه 

  .محفوظ خواهد ماند
  : نام ثبت نحوهزمان و 

با عنایت به اینکه ثبـت نـام از پذیرفتـه شـدگان بـه      

صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفتـه شـدگان   

شهریور لغایـت   13یکشنبه بح ص 10ساعت  ازالزم است 

جهت ثبت نام بـه سـامانه    شهریور 14دوشنبه پایان روز 

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

در به سامانه آموزشـیار  شدگان  عدم مراجعه پذیرفته -

نام تلقی شـده و   مقرر به منزله انصراف از ثبت بازه زمانی

  .شد گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد هیچ

کلیــه پذیرفتــه شــدگان الزم اســت مطــابق  : تبصــره

زمانبندي اعالم اعالم شده در سـایت واحـد دانشـگاهی    

محل پذیرش با در دست داشتن مدارك ذیل بـه منظـور   

تکمیل مراحل ثبت نام به واحد دانشگاهی مربوطه مراجعه 

  .نمایند

صــادره از ) لیســانس(اصــل مــدرك کارشناســی  -1

دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر دانشگاههاي معتبر داخـل و  

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

به دالیلی قادر به ارائه اصل شدگانی که  پذیرفته :تبصره 

باشند باید اصل  خود نمی) لیسانس(مدرك کارشناسی 

را که توسط  دال بر فراغت از تحصیل گواهی تأیید شده

محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به  دانشگاه

  .نمایند ارائهتأیید شده  همراه ریز نمرات

بـا  التحصیالن مشمول دوره کارشناسی که  فارغ: تذکر 

گواهی تأیید شده از محل تحصـیل دوره مـذکور    ارسال

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

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

همچنین چنانچه دوره مذکور . نمایند ارسالکارشناسی را 

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

تصویر مجوز افـزایش سـنوات  بـدون     اند بایستی رسانده

ذکر غیبت را براي مدتی که مازاد بر شش سال تحصـیل  

  .نمایند ارائهاند  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

افرادي که از نظر مقررات وظیفه عمـومی حـائز   : 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) صرافی یا ترك تحصیل ذکر شده استان

   .باشند نمی

کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هـاي مربـوط    تکمیل -6

به تعهدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قـرار  

  .گرفته است

  
دوره  هزینه خـدمات آموزشـی و حـق بیمـه دانشـجویی     

  :1401-1402تحصیلیسال   ناپیوسته ارشد کارشناسی

پایـه  شهریه پذیرفته شـدگان از دو بخـش شـهریه     -1

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

عالوه بر دو مـورد مـذکور   . گردد دانشجویان دریافت می

باید مبلغـی را بابـت   دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه 

و مبلغی را نیز به عنوان حق بیمه  آموزشیهزینه خدمات 

   .ر سامانه آموزشیار پرداخت نماینددحوادث 

توجـه   برون مرزي شدگان واحدها و مراکز بین المللی و  فتهپذیر -2

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

جایی تحت هیچ شـرایطی بـه آنهـا    جاب ، میهمانی وانتقال مجوز) اسالمی

   .ده نخواهد شددا


