پذيرفته شدگان گرامي:
ضمن عرض سالم و تبريك ورود شما عزيزان به دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران به اطالع مي رساند  :در راستاي تسهيل
امور ثبت نام پذيرفته شدگان جديد دانشگاه و تکريم ارباب رجوع فرايند ثبت نام شما در دو مرحله انجام مي شود كه در مرحلة اول
قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت غير حضوري و اينترنتي اطالعات الزم را طبق اين راهنما تکميل نموده و سپس مرحله دوم را
طبق تاريخهاي اعالم شده به محل ثبت نام مراجعه فرماييد.
مرحلة اول  :به صورت غير حضوري و اينترنتي قبل از مراجعه به دانشگاه
**- 1مراجعه به سايت اينترنتي طبق جدول و مطابق محل تعيين شده ثبت نام **
- 2كليك بخش ثبت نام ورودي هاي جديد
- 3مطالعه راهنماي ثبت نام
- 4كليك مرحله شروع فرايند ثبت نام و ثبت اطالعات مطابق فايل راهنما
- 5تهيه يك نسخه پرينت از اطالعات ثبت شده
- 6پرداخت شهريه با توجه به كد شناسه بانکي درج شده در پرينت مرحلة 6
توجه :اطالعات شهريه در سايت موجود است و پرداخت شهريه از طريق اينترنت از درگاه پرداخت شهريه در سايت
دانشگاه امکان پذير است .
- 7آماده نمودن مدارك مورد نياز ثب نام جه ارائه به دانشگاه در تاريخ تعيين شده.
مرحله دوم حضور دانشجو د داخل سالن تربيت بدني در دانشگاه
 -1كنترل مدارك
ارائه اصل مدرك پيش دانشگاهي يا مقطع قبل پذيرفته شده( مقاطع كارشناسي ارشد – كارشناسي ناپيوسته – دكتراي تخصصي)
الزامي است  .چنانچه پذيرفته شدگان اصل مدرك فوق را در اختيار نداشته باشند مي توانند با ارائه گواهي موقت داراي تاريخ
معتبر با چك يا سفته و سپردن تعهد مبني بر تضمين ارائه اصل مدرك ثبت نام نمايند.
توجه  :وثيقه پس از ارائه اصل مدرك عودت خواهد شد.
 :2امور شاهد و ايثارگر
رسيدگي به موضوعات و مسائل امور شاهد و ايثارگر(ارائه فرم تعهد نامه امور شاهد و ايثارگر به پذيرفته شدگان و تکميل آن)
دريافت اصل و تصويركارت شناسايي ايثارگر و شاهد و دريافت فرم معرفي به امور مالي
 -3بررسي شرايط نظام وظيفه
كنترل صحت اطالعات شرايط نظام وظيفه در پرينت ثبت نام اوليه (برادران)
تکميل فرم هاي مربوطه در صورت لزوم و راهنمايي پذيرفته شدگان در امور نظام وظيفه،امضاء پرينت اوليه ثبت نام

الف  :در صورت داشتن برگ سبز اعزام به خدمت (اصل و تصوير مخصوص برادران )
ب  :ارائه گواهي براي كاركنان نيروهاي مسلح از يگان محل خدمتي مبني بر موافقت با تحصيل
-4امور مالي
دريافت فيش پرداخت شهريه و كنترل آن ،راهنمايي پذيرفته شدگان در خصوص امور شهريه،امضاء پرينت اوليه ثبت نام
دريافت سفته يا چك در صورت لزوم و ارائه رسيد به پذيرفته شدگان (ويژة آنهايي كه گواهي موقت تحصيلي دارند)امضاء پرينت
اوليه ثبت نام
 -5امور فرهنگي و رفاهي
از اين مرحله به بعد هر پذيرفته شده ميبايست به قسمت دانشکده خود در سالن تربيت بدني مراجعه نمايد.
 -6احراز هويت
الزام حضورخودپذيرفته شده ،رويت شناسنامه و كارت ملي پذيرفته شده  ،ورود كارشناس به سايت مركز آزمون وتطبيق اطالعات
شناسنامه اي و چهره اي فرد در سايت احراز هويت با اصل مدارك شناسنامه اي و با دقت كامل .و جز به جز( .ثبت تطابق دارد يا
مغايرت دارد در سايت)
درصورت مغايرت تصوير يك صفحه از تمام صفحات شناسنامه و يك صفحه از كارت ملي دريافت گردد و شماره دانشجويي روي آن
نوشته و نگهداري تا در اسرع وقت اسکن و به مركز آزمون ارسال گردد.
كنترل صحت اطالعات شناسنامه اي در پرينت ثبت نام اوليه و امضاء
 -7تشکيل پرونده و اخذ اصل مدارك تحصيلي
كنترل امضاء فرم پرينت ثبت نام اوليه پذيرفته شدگان( مشتمل امضاء پذيرفته شده ،احراز هويت،نظام وظيفه،امور مالي،مسئول ثبت
نام)
كنترل كامل مدارك و تشکيل پرونده تحصيلي و اخذ اصل مدرك مقطع قبل و يا موقت داراي تاريخ اعتبار و با ضمانت نامه چك يا
سفته
كنترل امضا پذيرفته شده در كليه فرم هاي پيوست ثبت نام ( در صورت ناقص بودن فرمها حتما به پذيرفته شده عودت گردد تا تکميل
اطالعات و امضاي آنها صورت پذيرد)
 :8ثبت نام قطعي و ارائه كارت دانشجويي موقت
بررسي تطابق يا مغايرت اطالعات ثبت شده اوليه با اصل مدارك
انتقال اطالعات درسيستم جامع مکانيزة آموزشي (.لطفا فقط از گزينه انتقال اطالعات استفاده نماييد)
ارائه كارت دانشجويي وكد كاربري و رمز عبور
 -9واحد صدور نامه تائيديه تحصيلي و ريز نمرات

در صورت نياز تائيديه تحصيلي مقطع قبل براي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد و كارشناسي ناپيوسته و دكترا و اخذ مدرك
پيش دانشهاهي مخصوص برادران
 -10مراجعه به مدير گروه و ارائه راهنمايي درخصوص مقررات آموزشي  ،دروس پيش نياز،
مدارك ثبت نام:
- 1اصل شناسنامه عکس دار و  2نسخه كپي از تمام صفحات آن (برادران  3نسخه)
- 2اصل و  1برگ تصوير از پشت و روي كارت ملي(برادران  2نسخه)
- 3اصل مدرك تحصيلي دوره قبل و ريز نمرات با ذكر معدل
چنانچه پذيرفته شدگان اصل مدرك فوق را در اختيار نداشته باشند مي توانند با ارائه گواهي موقت داراي تاريخ معتبر با چك يا
سفته و سپردن تعهد مبني بر تضمين ارائه اصل مدرك ثبت نام نمايند.
توجه  :وثيقه پس از ارائه اصل مدرك عودت خواهد شد.
- 4اصل ودونسخه كپي ازمدركي كه وضعيت خدمت وظيفه عمومي برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد.
(از جمله فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد ناپيوسته يا دكتري عمومي يا لغو معافيت تحصيلي دوره هاي مذكور كه بيش از يکسال از
فراغت از تحصيل فرد نگذشته باشد)
اصل و يك برگ تصوير پايان خدمت يا معافيت دائم مخصوص برادران
الف  :در صورت داشتن برگ سبز اعزام به خدمت (اصل و تصوير مخصوص برادران )
ب  :ارائه گواهي براي كاركنان نيروهاي مسلح از يگان محل خدمتي مبني بر موافقت با تحصيل
- 5شش قطعه عکس 3 ×4پشت نويسي شده(مشمولين  12قطعه)
- 6يك نسخه پرينت از فرمهاي تکميل شده ثبت نام
- 7تکميل تعهد نامه هاي مربوطه
- 8يك نسخه پرينت از كارنامه قبولي
- 9پرينت ثبت نام اوليه
الزم به ذكر است همراه داشتن كارت بانکي عضو شبکه شتاب كه داراي رمز دوم باشد ،جهت پرداخت شهريه به صورت اينترنتي
الزاميست

