اطالعیه ثبتنام پذیرفتهشدگان دوره کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته پذیرش
بر اساس سوابق تحصیلی گروه غیرپزشکی
نیمسال دوم 0911-0011

شروع ثبتنام از ساعت  00روز شنبه  01دی لغایت دوشنبه  00دیماه 0911
مرحله اول :بارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir
مرحله دوم :تحویل مستندات (مدارک بارگذاری شده) با حضور در محل واحد دانشگاهی و یا ارسال از طریق
پست به واحد دانشگاهی با توجه به تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسالمی و شقرتت میقی
پست جمهوری اسالمی ایران به شماره  00/76063مورخ .9711/8/6
توجه :1آقایان (مشمول) پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسالمی با در دست داشتن پرینت گواهی قبقویی وقود و
مراجعه به دفاتر پلیس  ،+01برگه گواهی معافیت تحصیلی وود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگذاری
در سامانه به همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی ،به دفاتر پستی تحویل دهند.
توجه :2در صورت عدم انجام تار در دفاتر پییس  +90به دانشگاه بخش نظام وظیفه مراجعه شود.
مرحله سوم :بعد از اجرای مرحیقه اول و دوم و پقس از بررسقی مقدارک و تأییقد دانشقگاه مجقددا بقه آدرس
 edu.iau.ac.irمراجعه و نسبت به دریافت شماره دانشجویی دائم اقدام گردد.
مرحله چهارم :واریز شهریه به روش زیر:
با دریافت شماره دانشجویی دائم با ورود به سامانه آموزشیار به آدرس

stdn.iau.ac.ir
با نام کاربری (@eduشماره دانشجویی) و رمز عبور (شماره دانشجویی)

در بخش مدیریت مالی نسبت به واریز شهریه مشخص شده اقدام و الباقی شهریه نیز تا قبل از
امتحانات ترم جاری تسویه گردد.

مرحله پنجم :بعد از واریز شهریه ،بیمه و ودمات آموزشی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  91و 9711/99/70
انتخاب واحد به صورت گروهی توسط واحد دانشگاهی انجام وواهدشد.
جهت دریافت ترمبندی رشتهها به سایت  iausari.ac.irقسمت «آموزش»« ،راهنمای تحصیلی»« ،
رشتهها» مراجعه و نسبت به دریافت ترمبندی دروس رشته مربوطه اقدام گردد .در صورت نیاز به مشاوره با
شمارههای ذیل تماس حاصل نمایید.

ترمبندی

رشتههای فنی مهندسی 10090001010 :ـ  10090001911ـ 10090001911
رشتههای علوم انسانی 10090001001 :ـ 10090001000

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

