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  را��مای �ذ���ه �دگان ��� �م دا�ه آزاد  اسال�ی وا�د ��ھد                                                                          

  باید ��ا�ل ذ�ل را � د�� ا�جام د�ند:��� �م  ��ل از �روع �ذ���ه �دگان ��ا�ی                         

پیش دانشـگاهی   دیپلم سه ساله و  پیش دانشگاهی و دانشگاه) و دریافت مدرك -( دبیرستان قبلی مقطع مراجعه به محل تحصیل -1

 .یا مدرك دانشگاهی(اصل یا موقت)

دانشگاه  –مرکز پیش دانشگاهی  –دبیرستان  مراجعه به :کنندمخصوص برادران  که از معافیت تحصیلی استفاده می  -2

براي پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی و کارشناسی یا نامـه معرفـی بـه حـوزه مقطـع قبلـی از         4فرم مقطع قبلی جهت دریافت 

 .  PHDارشد ناپیوسته و دکتري تخصصی  کارشناسی-دانشگاه براي دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ناپیوسته

کارشناسـی  کز پیشخوان دولت جهت اخذ تاییدیه تحصیلی دیپلم و یا پـیش  دانشـگاهی بـراي پذیرفتـه شـدگان      مراجعه به مرا -3

  کاردانی پیوسته وکاردانی ناپیوسته  ، پیوسته

شـود داشـتن یکـی از کارتهـاي     کلیه پرداختها در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از طریق سیستم اینترنتی انجام می باعنایت به اینکه -4

 ست. ا شتاب با رمز دوم براي ثبت نام و واریز شهریه الزامیعضو 

لـذا الزم   ،باشـند پرستاري ملزم به اخذ تاییدیه سـالمت مـی   -مامایی -پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی -5

دانشـگاه  مشهد ابتدا جهت اخذگواهی تندرستی از پزشـک  معتمـد    اسالمیاست قبل از هر گونه اقدامی در سایت دانشگاه آزاد

ثبـت نـام برابـر     انجـام مراحـل   نسـبت بـه   مراجعه وسپسواقع درخیابان گلستان شرقی به بیمارستان آریاآزاد اسالمی واحد مشهد

 جدول زمانبندي اقدام نمایند.. 

 شود.معتمد دانشگاه اکیداً خوداري می از پذیرش دانشجویان بدون گواهی تندرستی ممهور به مهر پزشک: 5-1

و یا نامه لغومعافیت تحصـیلی   4فرم   – ومعافیت دائم کارت پایان خدمت -عکس - تهیه یک فایل اسکن شده از مدارك پایه  -6

   و.... تمام صفحات شناسنامه ، کارت ملی (پشت و رو)-مقطع قبلی 

و کاردانی ناپیوسته : پیش دانشگاهی و براي مقطـع کـاردانی پیوسـته    مدرك پایه براي دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته 6-1

براي مقطع دکترا: فوق لیسـانس   ،براي مقطع کارشناسی ارشد: لیسانس  ،براي مقطع کارشناسی ناپیوسته: کاردانی  ،ساله 3دیپلم 

کارنامـه قبـولی در    -تاییدیه تحصـیلی اسکن رسید  –براي مشمولین یا نامه معرفی به حوزه مقطع قبلی  4و اسکن فرم می باشد . 

 وغیره اسکن ریز نمرات مقطع قبلی -آزمون براي پذیرفته شدگان با آزمون

 مطالعه دقیق راهنماي ثبت نام و جداول شهریه. -7

در  گـواهی موقـت پـیش دانشـگاهی    باشید) و با (فارغ التحصیل سال جاري میرا دریافت ننموده اید در صورتیکه اصل مدرك  -8

در مقطع کاردانی پیوسـته نسـبت بـه     ساله 3با گواهی موقت  یادکتري حرفه اي و  ،کارشناسی پیوسته کاردانی ناپیوسته ومقاطع 

میلیون ریال بـراي دانشـجویان    بیست به مبلغو الذکر مقاطع فوق جهتنمائید، تهیه سفته (به مبلغ ده میلیون ریال ثبت نام اقدام می

هاي خود را در هنگام ثبت نام در الزم است شماره سفته:   توجهباشد. ستاد ثبت نام الزامی میاي) و تحویل آن به دکتري حرفه

 فایل مزبور ذخیره نمائید.

  

  

  

  

  ��ھد   دا�ه آزاد اسال�ی
  
  
  



    دکتري تخصصی،  ناپیوسته پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد قابل توجه -9

فـارغ  دبا ارائـه گـواهی دال بر  باشـ نمـی ل آماده تحویـ شویدوگواهی موقت شماچنانچه درسال جاري فارغ التحصیل می -)9-1(

و دکتـراي   میلیون ریال بیستبه مبلغ  براي مقطع کارشناسی ارشد و با ارائه سفته روز 20تعهد به مدت  نسپردو  التحصیلی

در نسبت به ثبت نام اقدام نمائید. لذا الزم است نسبت بـه تهیـه سـفته اقـدام و شـماره سـفته را        تخصصی به مبلغ سی میلیون ریال

  هنگام ثبت نام در فایل مزبور ذخیره نمائید.

  بایست عـالوه بـر   هاي دولتی را دارند میپذیرفته شدگانی که اصل مدرك خود را در اختیار ندارند و تعهد خدمت به سازمان -10 

مرکـزي ثبـت نـام ارائـه     بـه سـتاد    راسفته مربوطه ، گواهی اشتغال بکار و موافقت سازمان ضمن اسکن و ارائه کپی مدرك تحصیلی،

 نمایند.

بعد از اتمام کلیه مراحل ثبت نام اینترنتـی ، بـا در دسـت داشـتن کـد رهگیـري قیـد شـده ،         پذیرفته شدگان محترم زم است ال -11

) را  دائـم افیـت  اصل کارت پایان خدمت و کـارت مع  -5هاي مورد نظر سفته -4اصل مدرك تحصیلی  -3اصل کارت ملی  -2اصل شناسنامه  -1مدارك الزم (

ارائه  دانشکده فنی ومهندسی –بلوارامامیه -واقع درمجتمع فرهنگی دانشگاه آزاداسالمی به آدرس : قاسم آباد ثبت ناممرکزي  به ستاد

 نمایند.

ثبت نام مستقیم (بدون کنکور غیر بورسیه) در دانشـگاه آزاد اسـالمی    یابه صورته از طریق آزمون سراسري و کاتباع خارجی  -12

مطـابق شـرایط منـدرج ، ضـمن اسـکن مـدارك الزم در لینـک         ،پذیرفته شده اندمی بایست برابر سایر پذیرفته شـدگان  واحد مشهد

 مخصوص اتباع، فرآیند ثبت نام را ادامه دهند.

باشـند نسـبت بـه واریزهزینـه خـدمات      مند و از پرداخت شهریه معاف مییثارگر بهرهدانشجویانی که از سهمیه خانواده شاهدو ا -13

  .اقدام نموده و فرآیند ثبت نام را ادامه دهند وبیمه آموزشی

  -توضیح : دانشجویان می توانند در صورت نیاز به ستاد شاهد واقع در مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسـالمی بـه آدرس : قاسـم آبـاد    

 میه مراجعه فرمایند.بلوار اما

در صورت انصراف از ثبت نام پس از پرداخت شهریه، برابر قوانین آموزشی دانشـگاه بـا شـما رفتـار خواهـد شـد. لـذا متـذکر          -14

 .نمایید ثبت نام و پرداخت شهریه اقدام جهت، قوانین و مقررات مندرج در پیوست پس از بررسی کاملگردد می

جهت شروع و انجام فرآیند  www.mshdiau.ac.ir  به نشانی اینترنتیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدمراجعه به سایت با  -15

  ./نمایید اقدام ثبت نام

ه براي اطالع از اقدامات انجام شده دانشگاه توجه : پذیرفته شده عزیز لطفا پس از انجام اقدامات اولیه ثبت نام در سایت دانشگا -16

اسـتفاده نمائیـد و   » چـاپ مراحـل ثبـت نـام     «و پیگیري مراحل ثبت نام اولیه وارد سامانه اینترنتی پذیرفته شدگان گردیده و از گزینه 

  منتظر پیامک هاي ارسالی باشید.

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    

  

  

  

  

  

    

  کلید واژه ها

پذیرفته 

 شده

  پذیرفته شده -1

 با آزمون

  پذیرفته شده -2

 بدون آزمون

  به کسانی گفته می شودکه در

 کنکورسراسري شرکت وقبول شده اند

به کسانی گفته می شودکه بدون شرکت در کنکورسراسري درسایت 

  ثبت نام  نموده اند www.azmoon.orgدانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشجو
به کسانی گفته می شوندکه تمامی مراحل ثبت نام را دردانشگاه آزاد واحد مشهد تکمیل 

  اند نموده و مورد تایید قرارگرفته و فرم معرفی دانشجو به دانشکده را اخذ نموده

 غیرمشمول

  به دانشجویان مذکر( برادران )  گفته می شود که خدمت مقدس سربازي را انجام  مشمول

  نداده اند وهیچ نوع معافیت (دائم یا موقت )ندارند 

  به دانشجویان مونث ( خواهران ) گفته می شود 

  به پذیرفته شدگانی گفته می شود که در زمان ثبت نام مشغول  دانشجویان

  بدون غیبت هستندبه خدمت مقدس نظام وظیفه 
 درحین خدمت

 سال وباالتر 50معافیت 

 شاغلین نیروهاي مسلح

 تبعه خارجی

  سال تمام است 50پذیرفته شدگانی که درهنگام ثبت نام ، سن آنها 

  تعهد خدمت سازمانها
تعهد خدمت داده و مدت پذیرفته شدگانی که به سازمان یا نهادي 

  تعهد جزو خدمت سربازي محسوب می گردد

پذیرفته شدگانی که در نیروهاي نظامی و انتظامی استخدام رسمی می باشند 

  و ستاد نیروي مربوطه با ادامه تحصیل آنان موافقت نموده است

  حوزه علمیه استفاده می نمایندپذیرفته شدگانی که از معافیت تحصیلی  معافیت حوزوي

  پذیرفته شدگانی که غیرایرانی هستند



  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرم 

   4شماره 

 

کارشناسی پیوسته و  - کاردانی پیوسته -دانشجویان مشمول در مقاطع : کاردانیبراي 

  ناپیوسته کاربرد داشته وباید در قسمت لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی اسکن شود

  فرم معرفی به حوزه یا

 اتمام معافیت تحصیلی 

  براي دانشجویان مشمول مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته

  که باید درقسمت لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی اسکن شود 

 تذکر مهم

 تذکر مهم

  فرم معرفی به حوزه نظام وظیفه جهت خدمت مقدس سربازي که از

  دبیرستان و پیش دانشگاهی اخذ می شود

فرم معرفی به حوزه نظام وظیفه جهت خدمت مقدس سربازي بوده  که از 

  شده است اخذ می شود دانشگاهی که فارغ التحصیل

تعر

 یف

 تعریف

تاییدیه 

 تحصیلی

  شما را تایید می نماید ( قبل ازصدوراصل مدرك )مدرکی که اصالت مدرك تحصیلی قبلی 

  پیش دانشگاهی

 دیپلم نظام قدیم

  کاردانی ناپیوسته – کارشناسی پیوسته

 دکتري حرفه اي ( پزشکی )

  مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت جهت دریافت و تاییدیه اصالت مدرك

  ارسال تاییدیه اخذ شده به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

تعری

 ف

براي مقاطع 

 مقاطع

  گواهی 

  اشتغال به کار

متعهد خدمت که اصل مدرك خود را دراختیار ندارند وبا ارائه براي پذیرفته شدگان 

  این گواهی و سپردن سفته و اسکن تصویرمدرك خود ، اقدام به ثبت نام می نمایند

براي مقطع   کاردانی پیوسته   دیپلم سه ساله : نظري یا فنی و حرفه اي یا  کارو دانش 

 مقاطع

 نمونه مشاهده



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انواع 

  مدرك تحصیلی 

 

  ) نیازبه سفته نداردکاردانی  ( براي ثبت نام در مقطع کارشناسی 

  ) نیاز به سفته نداردبراي ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته ( 

  اصل

  مدرك تحصیلی

  اصل دپپلم سه ساله

 ) نیازبه سفته نداردارشد ( براي ثبت نام در دکتري تخصصی 

 ) نیازبه سفته نداردکارشناسی ( براي ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد 

 ) داردنیاز به سفته اصل گواهی موقت دیپلم سه ساله براي ثبت نام در مقطع کاردانی پیوسته ( 

 ) نیاز به سفته دارد(اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی براي ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته وپزشکی 

 ) نیاز به سفته  ندارداصل گواهی موقت کاردانی براي ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته ( 

 

  اصل دانشنامه

  اصل پیش دانشگاهی 
براي ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته و پزشکی 

 ) نیاز به سفته ندارد( عمومی و کاردانی ناپیوسته 

  اصل گواهی موقت

  مدرك تحصیلی 

 

 ) نیاز به سفته  ندارداصل گواهی موقت  کارشناسی نا پیوسته براي ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد ( 

 ) نیازبه سفته ندارداصل گواهی موقت کارشناسی پیوسته براي ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد ( 

 

 ) نیازبه سفته ندارداصل گواهی موقت کارشناسی ارشد ناپیوسته براي ثبت نام درمقطع دکتري تخصصی  

 

  مدرکی که پس از گذراندن دوره  سه ساله از دبیرستان یا از هنرستان 

  تعریف  )اخذ می گردد( فنی و حرفه اي یا کارو دانش 

 به مدرکی گفته می شود که تا زمان صدور اصل مدرك دانشنامه تحصیلی اعتبار دارد 

 تعریف

 مدرکی که پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی ( درتمامی  مقاطع ) اخذ می گردد

  تعریف

 مدرکی که پس از اتمام دوره پیش دانشگاهی اخذ می گردد

  تعریف

  مشاهده

 نمونه

  مشاهده

 نمونه

  مشاهده

 نمونه

  مشاهده

 نمونه

 نمونه مشاهده

 نمونه مشاهده

 نمونه مشاهده

 نمونه مشاهده

 نمونه مشاهده

 نمونه مشاهده

  مشاهده

 نمونه


