مرحله 1

مراحل ثبت نام و پذیرش( غیر حضوری) ورودیهای جدید سال تحصیلی 9911در سامانه جدید آموزشیار

دریافت مدارک وفرم های ثبت نام :ورود به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir :دریافتت فرماتای متورد نیتاز
جات ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی
کد امنیتی

پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان

ثبتت

ثبت کد ملتی

ورود

(دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته الزم است جات اخذ تاییدیه تحصیلی به سامانه http://emt.medu.irمراجعه نمایند).
(دانشتتجویان مشتتموم الزم استتت جاتتت اختتذ معافیتتت تحصتتیلی بتتا در دستتت داشتتتت پرینتتت گتتواهی فبتتوپی بتته دفتتاتر پلتتی

+01

مراجعه نمایند)
دانشجویان اتباع خارجی به جای درج کد ملی باید شماره موفت دانشجویی خود را درج نمایند.

مرحله 2

ارسام اپکترونیکی مدارک و فرماای ثبت نام :ورود به آموزشیار نام کاربری :شماره دانشجویی موقت رمز عبور :شماره
دانشجویی موقتثبت کد امنیتی
اوپیه پذیرش

ورود به سیستم

پذیرش

پذیرش برخط

تکمیل فرم اطالعات

تکمیل ثبت مدارک تحویلی توسط متقاضی

مرحله3

دریافت شماره دانشجویی نهایی پس از  42ساعت :زدن کلید اعالم اتمام عملیات توسط متقاضی
چاپ تاییدیه ثبت نام

زدن کلید

دریافت شماره دانشجویی اصلی چاارده رفمی

مرحله 4

واریز اپکترونیکی شاریه:ورود به آموزشیار
تحصیلی دانشجو

منوی ثبت نام دروس دانشجو

زیر منوی مدیریت ماپی نیمساپاای

زیر منوی پرداخت اپکترونیکی شاریه و پرداخت اپکترونیکی هزینه بیمه و خدمات آموزشی(اطالعیه

شماره)3

مرحله 5

مراجعه به دفاتر پستی دوپتی تعییت شده(و تحویل مدارک و احراز هویت):ورود به آموزشیار
استفاده پذیرفته شدگان و تسایل در فرایند ارسام مدارک(اطالعیه شماره )4

پیست دفاترپستی برای

مرحله 6

انتخاب واحد توسط آموزش یا گروه آموزشی(در صورت عدم انتخاب واحد پ

از  44ساعت تماس با کارشناسان آموزشی دانشکده

با شماره تلفت های موجود در سایتnewst.azad.ac.ir

مرحله 7

تشکیل کالس ها به صورت مجازی آنالیت براساس دستور اپعمل نحوه ورود به کالساا مندرج در سایتnewst.azad.ac.ir

نکات مهم و قابل توجه :
 جهت کسب آخرین اطالعیه های مهم آموزشی به سایت واحد قسمت ورودیهای جدید مراجعه نمایید.
 درصورتی که با ثبت کد ملی موفق به ورود به سامانه آموزشیار نشده اید ابتدا از طریق سایت
 azmoon.netکارنامه قبولی خود را دریافت و کد ملی مندرج بر روی آن را جهت ورود به سیستم وارد
نمایید.
 پس از اسکن و آپلود مدارک در صفحه  8به جای تاییدیه تحصیلی رسید پستی دفتر پیشخوان یا مدرک پایه
خود را مجدداً اسکن نمائید.
 تصاویر با فرمت GPGو در ابعاد  266*066و حجم زیر 066کیلو بایت قابل بارگذاری و ارسال می باشد.
 اتباع بین الملی جهت کسب آخرین اطالعیه های مهم آموزشی مربوط به دانشجویان بین الملل به سایت
واحد قسمت ورودیهای جدید بخش امور دانشجویان غیر ایرانی مراجعه نمایید.

