راهنمای کُلی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

کاردانی پیوسته (بدون آزمون)
ساعات ثبت نام  :یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت  8صبح الی  21و  20/03الی  21عصر( 21/03الی  20/03جهت نماز و صرف ناهار تعطيل است)

مرحله : 2دریافت فرمهای ثبت نام توسط داوطلب وتکميل فرمها ( اداره آموزش – طبقه اول )
مرحله : 1بررسی مدرک تحصيلی مقطع پایه و دریافت شماره دانشجویی ( اداره آموزش – طبقه اول )
مرحله : 0بررسی وضعيت نظام وظيفه ( خانم اشرفی– طبقه همکف )
مرحله : 4احراز هویت ومطابقت مشخصات شناسنامه ای وچهره فرد با مندرجات در سامانه احراز هویت ( خانم اشرفی– طبقه همکف)
مرحله : 5مراجعه بهامور شهریه (آقای قاسمی – طبقه اول)جهتواریز شهریه
***مراجعه به اداره پست تیران جهت دریافت رسید تاییدیه تحصیلی (مخصوص دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی پیوسته )
مرحله : 1مراجعه به امور تغذیه جهت صدور کارت غذا ( آقای سپيانی – پشت ساختمان  -کتابخانه)
مرحله : 7تشکيل پرونده و تحویل اصل مدرک تحصيلی ( اداره آموزش – طبقه اول )
مرحله : 8ثبت مشخصات در سيستم و دریافت شماره دانشجویی (اداره آموزش  -طبقه اول)

***مدارک الزم :

الف – اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم و  1برگ تصویر

ب – اصل شناسنامه و  1برگ تصویراز تمام صفحات

آن

ج – اصل کارت ملی و  1برگ تصویر آن
د 8 -قطعه عکس  ( 0×4پذیرفته شدگان دارای کارت معافيت یا پایان خدمت  1قطعه )
هـ  -مدرک وضعيت نظام وظيفه – تصویر دفترچه اعزام به خدمت یا کارت معافيت یا پایان خدمت (برادران) و  1برگ تصویر آن

و -رسيد پستی درخواست تایيدیه تحصيلی مدرک دیپلم سه ساله (کارودانش یا فنی و حرفه ای یا سه ساله نظری)
مراجعه به دفتر پيشخوان دولت (تيران – جنب بيمه تامين اجتماعی – آقای سلطانی  )30241111105جهت درخواست تایيدیه تحصيلی

ز -چک به مبلغ ده ميليون ریال جهت تضمين ارائه اصل مدرک(در وجه دانشگاه آزاداسالمی واحد تيران)

ح – ثبت نام اینترنتی در سایت https://azmoon.iau.ac.ir
***همراه داشتن پرینت تایيدیه ثبت نام در سایت آزمون الزامی است.

اداره آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تيران

