بسمه تعالی
با عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی در نیمسال اول تحصیلی  .1399-1400خواهشمند است جهت تسهیل امور ثبت
نام ،دستور العمل ها و اطالعیه های مرتبط را به دقت مطالعه فرمایید.
قابل توجه است به منظور کاهش تردد و حفظ سالمتی هر چه بیشتر داوطلبین گرامی ،در
واحد تهران مرکزی تمامی مراحل ثبت نام بصورت غیرحضوری صورت می گیرد.

مراحل کلی ثبت نام
مرحله اول  :ثبت نام الکترونیکی در سامانه آموزشیارedu.iau.ac.ir
**توجه :برای ورود به سامامه آموزشیار از منوی پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان 99
استفاده کنید  .نام کاربری و رمز عبور ،شماره دانشجویی موقت است.

مرحله دوم  :بررسی و تایید مدارک
 -1مدارک الکترونیکی ارسالی داوطلبین ،توسط کارشناسان ثبت نام مورد بررسی قرار می
گیرد ،لذا داوطلبین گرامی الزم است با مراجعه مجدد به سامانه آموزشیار از طریق شماره
داوطلبی خود بعد از  48ساعت کاری ،از نحوه بررسی مدارک خود اطالع یابند و چنانچه
نقص مدرک دارند اصالح و مجددا بارگذاری نمایند .چنانچه مدارک مورد تایید باشد به
داوطلبین شماره دانشجویی دایم اختصاص خواهد یافت .داوطلبین می توانند از شماره
دانشجویی دایم خود از طریق راهنمای دریافت شماره دانشجویی دایم در سایت واحد
 iauctb.ac.irاطالع یابند.
 -2بعد از تخصیص شماره دانشجویی ،با مراجعه به سامانه آموزشیار از طریق منوی دانشجو،
می توان نسبت به پرداخت شهریه ثابت بطور الکترونیکی اقدام کرد .به منظور اطالع از
میزان شهریه و هزینه خدمات دانشجویی به سایت واحد  iauctb.ac.irمراجعه نمایید.
** توجه :برای ورود به سامامه آموزشیار از منوی دانشجو استفاده کنید  .نام کاربری و رمز
عبور ،شماره دانشجویی دایم است.

 -3به منظور احراز هویت الزم است تمامی مدارک و فرم های الزم جهت ثبت نام را از
طریق باجه های پستی ارسال نمایید .مراکز پستی ،مدارک الزم ثبت نام و فرم های ثبت نام
در سایت واحد  iauctb.ac.irقرار دارد.

 -4دانشجویانی که مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی دارند الزم است جهت دریافت تاییدیه
تحصیلی مدرک خود بصورت غیرحضوری از طریق مراجعه به سایت  emt.medu.irو
یا بصورت حضوری با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای تهیه تاییدیه تحصیلی اقدام
نموده و تصویر کد رهگیری را با مدارک خود ارسال نمایند.

 -5برای گواهی نظام وظیفه برای دانشجویان مشمول  ،برادران پذیرفته شده با در دست داشتن
پرینت گواهی قبولی خود از سامانه های مرکز آزمون و سنجش دانشگاه آزاد اسالمی برای
گرفتن کد سخا به دفاتر پلیس  +10مراجعه نمایند و سپس با این کد وارد سایت نظام
وظیفه شده  services. epolice.irو ثبت نام نمایند .الزم است دانشجو فرم تعهد
مشمولین قرار گرفته در سایت واحد را تکمیل و امضاء کرده و به همراه سایر مدارک برای
ارسال به این واحد به دفاتر پستی تحویل دهند.

 -6آن دسته از داوطلبینی که گواهی موقت دارند الزم است به منظور ضمانت مالی سفته تهیه
کرده و همراه مدارک ارسال نمایند .مبالغ سفته مورد نیاز :
مقطع کارشناسی 2/000/000 :تومان
مقطع کارشناسی ارشد 3/000/000 :تومان
مقطع دکتری  5/000/000 :تومان

 -7در صورت هرگونه مشکل ثبت نام می توانید با تلفن های ضروری دانشکده های مربوطه
در ساعات اداری از ساعت  8الی  14تماس بگیرید  .آدرس دانشکده ها و تلفن های ضروری
دانشکده ها در سایت واحد قرار دارد.

 -8بعد از دریافت مدارک ارسالی شما از طریق پست ،مدارک بطور کامل مورد بررسی
قرار خواهدگرفت و در صورت نیاز به مراجعه حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد.
تاکید می شود در صورتی که با شما تماس گرفته نشود نیازی به مراجعه حضوری نخواهد
بود.
* قابل توجه است که رشته های علوم قضایی و فقه و مبانی حقوق اسالمی در دانشکده ادبیات و علوم
انسانی  ،گروه فقه مستقر می باشد.
* در مورد ثبت نام در محل مقطع کارشناسی مبتنی بر سوابق تحصیلی در تمامی رشته ها ی مورد
پذیرش واحد بجز چهار رشته حسابداری ،مدیریت دولتی ،مدیریت بازگانی و علوم کامپیوتر ثبت نام انجام
می پذیرد.

مرحله سوم  :انتخاب واحد و شرکت در کالس های مجازی
انتخاب واحد نیمسال اول ورودی های جدید از طریق دانشکده ها انجام خواهد گرفت و
دانشجویان در زمان حذف و اضافه امکان خواهند داشت برنامه خود را اصالح نمایند .کالس
های مجازی در سامانه دانان با آدرس  iauctb.daan.irتشکیل می گردد.

*به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد ثبت نام به سایت واحد تهران
مرکزی  iauctb.ac.irبخش ثبت نام ورودی های جدید مراجعه نمایید.
همچنین با مراجعه به اینستاگرام واحد تهران مرکزی  iauctb.officialو
اینستاگرام آموزشیار  amoozeshyar.officialاز اخبار جدید ثبت نام،
اطالع کسب نمایید.
** ستاد پاسخگویی تلفنی ثبت نام پاسخگوی تمامی سواالت دانشجویان
عزیز خواهد بود .شماره تماس های ستاد پاسخگویی در سایت واحد قرار
گرفته است.

