
 

 

    آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در  انشگاه آزاد اسالمید مرحله تکمیل ظرفیت شدگان راهنماي پذیرفته
   1396سال 

 

 

 

  
  

 
  
  

پذیرفتـه  با حمد و سپاس به درگاه ایزدمنان و ضمن عرض تبریک به 
ــون   ــالمی در آزم ــگاه آزاد اس ــت دانش ــل ظرفی ــه تکمی ــدگان مرحل  ش

دارد  اعـالم مـی   ، 1396سـال  ) فوق لیسـانس (ارشد ناپیوسته  کارشناسی
اعـالم  توانند با مراجعـه بـه سـایت     کنندگان در آزمون مذکور می شرکت
از  www.azmoon.netبه نشانی پذیرش دانشگاهسنجش و  مرکزنتایج 

  . نتیجه آن مطلع گردند
شـدگان آزمـون جهـت احـراز صـالحیتهاي      پرونده کلیه پذیرفته -1

عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقبـاً از طـرف دفتـر گـزینش     
صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي دانشگاه به اطالع محلهاي دانشگاهی 

  .خواهد رسید
ت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه بـراي  سنوا -2

  .باشد وجه قابل افزایش نمی سال است و به هیچ 3مشمولین 
براساس مقرراتی کـه   الزم استمشموالن خدمت وظیفه عمومی  -3

گردیـده و همچنـین منـدرجات    از سوي سازمان وظیفه عمـومی اعـالم   
سـازمان سـنجش    سـته دفترچه راهنماي آزمـون کارشناسـی ارشـد ناپیو   

ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محوله را بـه   96سال  آموزش کشور
 .مسئولیتی نداردقبال عدم رعایت آن و دانشگاه در  اده باشندموقع انجام د

از زمان فراغت از تحصیل بیش از یک سال سپري نشـده   از جمله آن که
دوره  باشـد و چنانچــه بـیش از یــک ســال از اتمـام تحصــیل آنــان در   

  .کارشناسی سپري شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند
با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت   -4

نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و  کشور، مجوز ثبت
هاي اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسـمی آن توسـط آن    بررسی صالحیت

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

نـام اینترنتـی شـرکت در     شدگانی که در فـرم ثبـت   پذیرفته -5
آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی 

انـد، بایـد    موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسـته 
ه تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و نام فرم مربوط ب هنگام ثبت

. ایثارگران را تکمیل و به واحد یـا مرکـز دانشـگاهی ارائـه دهنـد     
دانشگاه آزاد اسالمی به منظور حصول اطمینان از صـحت مـدارك   
مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مراتـب  

وده و نتیجـه آن را  را به طور جمعی از ارگانهاي ذیربط استعالم نم
بـدیهی  . متعاقباً به واحدها و مراکز دانشگاهی ابالغ خواهنـد نمـود  

نـام و یـا حـین تحصـیل، واجـد       است چنانچه در هر زمان از ثبت
شرایط بودن این قبیل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به 
اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد 

ورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشـت و بـه علـت    آ
سوء استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگـرد قـانونی آنهـا    

 .براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند

  :نام  ثبت زمان و محل
جهت اطالع از زمان ثبت نام می توانند به سایت  شدگان پذیرفته) الف

درصـورت عـدم   . ش مراجعه نماینـد اینترنتی واحد دانشگاهی محل پذیر
اعالم زمان بندي از سوي واحد دانشگاهی محل پذیرش پذیرفته شـدگان  

بـا در دسـت داشـتن     96ماه مهر 18 سه شنبهروز شخصـاً در  الزم است 
نام به واحدهاي ذیربط که نشانی و تلفن آنهـا در   مدارك الزم جهت ثبت

ــی   ــامانه اینترنت ــزس ــگاه   مرک ــذیرش دانش ــنجش و پ ــه س  آدرس ب
www.sanjesh.iau.ac.ir     و سامانه دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه

  .درج شده است، مراجعه نمایند  iau.ac.irآدرس
شدگان در روز مقـرر بـه منزلـه انصـراف از      عدم مراجعه پذیرفته -
  .گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد نام تلقی شده و هیچ ثبت

 ،مرکـزي  تهـران یقـات،  علوم و تحق هايشدگان واحد پذیرفته :تبصره 
، آباد نجف ،الکترونیکی، سنندجپزشکی تهران، ، تهران شمال، جنوب تهران

جهـت اطـالع از    و اراك شـیراز  ،، قزوین، پرند، بروجردقم ،تبریز، کرج
بـه   هـا  نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحـد  چگونگی و زمان ثبت

   .شرح ذیل مراجعه نمایند
  

 www.iau.arak.ac.ir: به آدرس  اراك
 www.srbiau.ac.ir: علوم و تحقیقات به آدرس 

   www.iauctb.ac.ir :مرکزي به آدرس  تهران
   www.azad.ac.ir : به آدرس جنوب 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 

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

  www.iaut.ac.ir: تبریز به آدرس 
  www.kiau.ac.ir : کرج به آدرس 

   www.qom-iau.ac.ir: قم به آدرس 
  www.qiau.ac.ir:  قزوین به آدرس

  www.piau.ac.ir:  آدرس پرند به
  www.iaub.ac.ir: بروجرد به آدرس 

  ir.ac.iaushiraz.www: شیراز به آدرس 
 

  شــد ناپیوســته ار  نــام در دوره کارشناســی مــدارك الزم بــراي ثبــت
  ):فوق لیسانس (

صادره از دانشگاه آزاد اسالمی ) لیسانس(اصل مدرك کارشناسی  -1
یا سایر دانشگاههاي معتبر داخل و خارج کشور که مـورد تأییـد وزارت   
علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  

  .عدلباشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید م
شدگانی که به دالیلی قادر بـه ارائـه اصـل مـدرك      پذیرفته :تبصره 
دال بـر  باشند باید اصل گواهی تأیید شده  خود نمی) لیسانس(کارشناسی 

را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر  فراغت از تحصیل
  .تأیید شده ارائه نمایند شده باشد، به همراه ریز نمرات

تحصیالن مشمول دوره کارشناسی که بـا ارائـه گـواهی    ال فارغ: تذکر 
نماینـد ، عـالوه بـر     نام مـی  تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت
برگ  لغو معافیـت تحصـیلی    گواهی و ریز نمرات مذکور بایستی تصویر

همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتی . دوره کارشناسی را ارائه نمایند
اند بایستی تصـویر مجـوز    ورود به اتمام رسانده بیش از شش سال از بدو

افزایش سنوات  بدون ذکر غیبت را براي مدتی که مازاد بـر شـش سـال    
  .اند ارائه نمایند تحصیل کرده

اصـل  (اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صـفحات   -2
  ).باشد شناسنامه براي تطبیق می

ائه اصل کـارت جهـت   ار( .اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی -3
  ).باشد برابر با اصل بودن تصویر کارت می

که اخیـراً  تهیـه   ) از یک نگاتیو(تمام رخ  3×4شش قطعه عکس  -4
  ).قطعه  12براي برادران مشمول (شده باشد 

بـرادران را مشـخص   عمومی وظیفه خدمت مدرکی که وضعیت  -5
  .نماید

نـام   ئز شرایط ثبتافرادي که از نظر مقررات وظیفه عمومی حا: تذکر
باشند و یا بـا   از جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می(نیستند 

یا  در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجـی   اند غیبت به خدمت اعزام شده
   .باشند نام نمی مجاز به ثبت )یا انصرافی یا ترك تحصیل ذکر شده است

سط واحد دانشگاهی در نام که تو تکمیل و ارائه سایر فرمهاي ثبت -6
  .شود شدگان قرار داده می اختیار پذیرفته

  
دوره  ، هزینه خدمات آموزشـی و حـق بیمـه دانشـجویی    میزان شهریه

  : 1396سال   ناپیوسته ارشد کارشناسی
و متغیـر   )ثابـت (پایـه  شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه  -1

. گـردد  دریافت میتشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان 
در فقـط  دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و عالوه بر دو مورد مذکور 

، آموزشـی به عنوان هزینه خـدمات  ریال  1180000مبلغ نیمسال اول باید 
  . به شماره حساب جاري محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند

باشـد کـه هـر     ریال می 27500حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ  -2
نشـگاه مشـخص نمـوده واریـز     رفته شده باید آن را به حسابی که داپذی

  .نماید
توجـه   برون مرزي شدگان واحدها و مراکز بین المللی و  فتهپذیر -3

نامه نقل و انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد  مطابق آئین(داشته باشند که 
 جایی تحت هیچ شرایطی بـه آنهـا  جاب ، میهمانی وانتقال مجوز) اسالمی

   .ده نخواهد شددا
  

  داوطلبان براي دریافت کارنامه این مرحلـه از انتخـاب رشـته     -    
بـه سـامانه اعـالم     96مهرماه  18 مورخ سه شنبهروز می توانند از 

ــه آدرس   ــگاه بـ ــذیرش دانشـ ــنجش و پـ ــز سـ ــایج مرکـ  نتـ
www.azmoon.com  مراجعه نمایند. 

  


