دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
مجتمع آموزشی ایثار
مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته
مرحله اول  :مراجعه به سایت  azmoon.iau.ac.irو ثبت نام در سایت مذکور(روش ثبت نام )
مرحله دوم  :پس از اعالم اسامی در سایت  ،مدارک زیر را آماده و در تاریخ هایی که اعالم خواهد شد برای ثبت نام به صورت حضوری
به دانشکده مراجعه نمایید.
نکته مهم  :ثبت نام در سایت  azmoon.iau.ac.irبه منزله ثبت نام قطعی نمی باشد و متقاضی پس از تشکیل پرونده در دانشکده
 ،ثبت نام خود را کامل کرده و شماره دانشجویی دریافت خواهد کرد .

مدارک الزم جهت تشکیل پرونده :



رسید ثبت نام در سایت azmoon.iau.ac.ir
اصل گواهی موقت یا دانشنامه مقطع کاردانی و سه عدد کپی



اصل ریز نمرات مقطع کاردانی و سه عدد کپی



اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات سه سری




اصل کارت ملی و کپی سه سری
 6قطعه عکس  3*4جدید و تمام رخ(متناسب با شئونات دانشجویی)



فرم های ثبت نام که در سایت قرار داده شده است را پرینت نموده و تکمیل کنید و در روز ثبت نام همراه خود داشته باشید.



اصل و کپی کارت معافیت خدمت یا پایان خدمت در صورت وجود(مخصوص پذیرفته شدگان پسر)



کارت عابر بانک عضو شبکه شتاب که دارای رمز دوم نیز باشد (.جهت واریز شهریه به صورت اینترنتی)
نکته خیلی مهم  :از اصل مدارک خود که به دانشکده تحویل می دهید یک نسخه کپی نزد خود نگهداری کنید ،زیرا پس از تشکیل پرونده
به هیچ عنوان اصل یا کپی مدرک به شما تحویل داده نخواهد شد .

توجه  :ازپذیرفته شدگانی که اصل دانشنامه آنان در هنگام ثبت نام موجود نباشد و متقاضی ثبت نام با گواهی موقت و ریزنمرات می باشند
،سفته یا چک جهت ضمانت اخذ خواهد شد .
آدرس محل ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مجتمع آموزشی ایثار  :شهران ،بلوار کوهسار،نرسیده به کالنتری کن،ابتدای خ مدرسه ،پ1



ساعت  12:30الی  13:30زمان صرف ناهار و اقامه فریضه نماز می باشد.



همراه داشتن اصل کلیه مدارک شناسایی و تحصیلی در روز ثبت نام الزامی می باشد.



حضور شخص دانشجو در روز ثبت نام الزامی می باشد.




کلیه دانشجویان باید فرمهای ثبت نام راکامال مطالعه نموده و به صورت دقیق تکمیل نمایند و امضاء و اثر انگشت زده شود.
ارائه شماره تلفن همراه و ثابت و آدرس دقیق و کدپستی جهت انجام مکاتبات و تماسهای ضروری الزامی می باشد.



آدرس سایت آموزشکده فنی و حرفه ای سما کن http://www.tehransama-kan.ir :



شماره های تماس  44351883 :داخلی ( 120واحد آموزش)

روش ثبت نام در سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی
-1مراجعه به سایت : azmoon.iau.ac.ir

-2ورود به بخش سامانه های ثبت نام و انتخاب رشته
-3خرید کارت اعتباری ثبت نام:

-4خرید کارت اعتباری ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون:

-5تکمیل اطالعات فردی:

-6تکمیل اطالعات و تایید اطالعات ثبت شده:

-7پرداخت هزینه پیش ثبت نام اینترنتی و دریافت نام کاربری و رمز عبور از سیستم:

 -8پس از دریافت نام کابری و رمز عبور مجددا وارد سامانه مرکز سنجش و پذیرش شده و دفترچه راهنمای مقطع کارشناسی ناپیوسته را دانلود نمایید:

-9پس از دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و مطالعه کلیه قوانین و شرایط با شناسه و رمز عبور خود جهت انتخاب رشته /محل اقدام نمایید:

 -10پس از ورود به سامانه نسبت به انتخاب محل و رشته مورد عالقه خود اقدام نمایید:

