
   کات مهمن 
 تحصیلی( کلیه مقاطع )متقاضی ثبت نام 96سال  بهمن ماهپذیرفته شدگان •

خوداری فرمایند. زمان ثبت  از مراجعه به دانشگاهقبل از ثبت نام اینترنتی 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  نام ایشان پس از ارسال اسامی از طرف

گردد. اسالمی از طریق همین سامانه انجام می

سال بهمن ماه قبل از  سنوات ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های غیرپزشکی  •

طریق سامانه ثبت نام ورودی جدید امکان پذیر بوده ولی برای ، از 96

 اداره ثبت نامونظام وظیفه برادران بایستی به  اطالعات ،تائید مدارک 

  دانشگاه مراجعه نمایند. ونظام وظیفه 

زمان تحویل  پایان  تا در صورت وجود ظرفیتجدیدسامانه ثبت نام ورودی  •

  فعال می باشد. مدارک واحرازهویت 

در صورتیکه هریک از پذیرفته شدگان به علت مسائل فنی سایت ویا امورمربوط به  •

،می توانند نشدندپرداخت شهریه  موفق به ثبت نام در سامانه پذیرفته شدگان جدید 

با مراجعه به دانشگاه در زمان تحویل پرونده  نسبت به رفع اشکال و ثبت نام  اقدام 

نمایند . 

•   



 ندانپزشکی(،د)پرستاری ،مامایی و رشته های گروه پزشکی پذیرفته شدگان  * ثبت نام

علوم ورزش مشروط به سالمت جسمی و روانی بوده ،ودرزمان تحویل پرونده از ایشان و

رشته های گروه پذیرفته شدگان دوره های قبل در  )ثبت نام با تاخیر برای  معاینه پزشکی  به عمل می آید .

پزشکی  امکان پذیر نمی باشد (

** در صورت عدم تکمیل تعداد نفرات در هر رشته ، پذیرفته شدگان بایستی پس از 

یا جایابی تکمیل ثبت نام در زمان تحویل پرونده فرم تغییر رشته بدون آزمون و

 نمایند .

امورمربوط  *** پذیرفته شدگان تبعه خارجی بایستی قبل از تحویل پرونده ، نسبت به

به  ابتدا با مراجعه روادید تحصیلی اقدام نمایند.جهت انجام این امور گذرنامه با اخذ به

دریافت  1کاربرگ شماره  ،دانشگاه 109ساختمان اندیشه اتاق اداره ثبت نام مستقر در 

  مراحل بعدی ثبت نام را انجام دهید.نموده وبااخذ مجوز از امور اتباع خارجی استانداری 

****در صورت هرگونه اشتباه و یا تخلف در بارگذاری مدارک و تائید مدارک از طرف 

  دانشگاه مسئولیت پرداخت شهریه به عهده پذیرفته شده می باشد.

پذیرفته شدگان دکترای تخصصی پژوهش محور قبل از مرحله پرداخت شهریه ****

 راجعه نمایند.مپژوهشی بایستی جهت عقد قرار داد به حوزه معاونت 

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ذخیره  دندانپزشکی ،قبل ازمرحله پرداخت شهریه بایستی  ****

 نمایند.راجعه مبه واحد دانشگاهی ،اداره آموزش دندانپزشکی 

و نیاز به معادلسازی  هستند***** پذیرفته شدگانی که دارای ریز نمرات از رشته و یا دانشگاه دیگر 

بایستی با در دست داشتن اصل ریز نمرات پس از تحویل مدارک به مدیر گروه  .دروس خود دارند

 مربوطه مراجعه نموده و نسبت به اصالح انتخاب واحد خود اقدام نمایند.


