راهنمای تشكيل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بيرجند
ضمن عرض خير مقدم به پذيرفته شدگان ارجمند  ،مراحل تحويل مدارك و فرم هاي مربوط به ثبت نام ،به ترتيب زير مي باشد،
لذا خواهشمند است  ،با توجه به بيماري كرونا و شرايط حال حاضر كشور طبق راهنماي ذيل  ،مراحل را طي نموده تا روند اداري با
سرعت بيشتري صورت پذيرد و مشكلي براي هيچ يك از مراجعين و همكاران پيش نيايد  .بر اين اساس ،در تمامي مراحل ثبت نام
و حضور در دانشگاه ،ضمن رعايت فاصله فيزيكي  ،استفاده از ماسك ،خودكار و اسپري ضدعفوني شخصي الزامي مي باشد.

مدارك مورد نياز :
 -1اصل شناسنامه و  3سري كپي از تمام صفحات آن
 -2اصل كارت ملي و اصل كارت پايان خدمت ( ويژه آقايان ) و  3سري كپي از پشت و روي آنها
 4 -3قطعه عكس پشت نويسي شده ( نام و نام خانوادگي  ،رشته  ،شماره دانشجويي )
 -4اصل مدرك مقطع پايه و  3سري كپي از آن (.درصورتيكه اصل مدرك تحويل نشود چك و يا سفته ضمانت براي مقطع
كارداني و كارشناسي به مبلغ  30/000/000ريال  ،براي مقطع ارشد به مبلغ  50/000/000ريال و براي مقطع دكتري
به مبلغ  90/000/000ريال به همراه داشته باشند) .

فرم هاي مورد نياز :

( تمامي فرمها در سايت دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند  www.iaubir.ac.irو يا سامانه آموزشيار  www.edu.iau.ac.irقابل دريافت مي باشد ).

فرم هاي الزامي  :پيوست شماره ي (  2و  3و  6و  9و  ) 10و رسيد درخواست تاييديه تحصيلي( در صورت به همراه نداشتن از طريق
سايت  www.emt.medu.irدريافت نماييد ).
كارداني پيوسته

بسته به شرايط دانشجو فرمهاي ذيل مورد نياز مي باشد كه بايد تكميل و تحويل گردد:
فرم پيوست  5و  : 6تعهد تحويل اصل مدرك مقطع پايه ( در صورت عدم تحويل اصل مدرك الزامي است ).
فرم پيوست  :11استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران
فرم پيوست  : 8فرم مشخصات اتباع
فرم هاي الزامي  :پيوست شماره ي (  2و  3و  19و 20و رسيد درخواست تاييديه تحصيلي( در صورت به همراه نداشتن از طريق سايت
 www.emt.medu.irدريافت نماييد ).

كارداني ناپيوسته
كارشناسي پيوسته

بسته به شرايط دانشجو فرمهاي ذيل مورد نياز مي باشد كه بايد تكميل و تحويل گردد:
فرم پيوست  5و  : 6تعهد تحويل اصل مدرك مقطع پايه ( در صورت عدم تحويل اصل مدرك الزامي است ).
فرم پيوست  12و  :13براي پذيرفته شدگان رشته هاي علوم پزشكي الزامي است.
فرم پيوست  :14استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران
فرم پيوست  :18فرم مشخصات اتباع
فرم هاي الزامي  :پيوست شماره ي (  2و )8
بسته به شرايط دانشجو فرمهاي ذيل مورد نياز مي باشد كه بايد تكميل و تحويل گردد:

كارشناسي ناپيوسته

فرم پيوست : 4تعهد خدمت وظيفه عمومي ( افراد درحين خدمت )
فرم پيوست  :5تعهد تحويل اصل مدرك مقطع پايه ( در صورت عدم تحويل اصل مدرك مقطع پايه الزامي است ).
فرم پيوست  :3استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران
فرم پيوست  :7فرم مشخصات اتباع
فرم هاي الزامي  :پيوست شماره ي (  2و  9و )11
بسته به شرايط دانشجو فرمهاي ذيل مورد نياز مي باشد كه بايد تكميل و تحويل گردد:

كارشناسي ارشد

فرم پيوست : 4تعهد خدمت وظيفه عمومي ( افراد درحين خدمت )
فرم پيوست  : 6تعهد تحويل اصل مدرك مقطع پايه ( در صورت عدم تحويل اصل مدرك مقطع پايه الزامي است ).
فرم پيوست  : 10استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران
فرم پيوست  : 8فرم مشخصات اتباع

راهنماي تشكيل پرونده:
 -1مراجعه به ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند /طبقه اول  /راهروي آموزش
(در صورتي كه فرمهاي مربوطه را به همراه نداريد مي توانيد آنها را از انتشارات دانشگاه واقع در طبقه همكف تهيه نماييد).

 -2باجه ( : )1احراز هويت و تاييد سند پذيرش
 -3باجه ( )2مستقر در طبقه همكف  :تحويل چك يا سفته ضمانت جهت ارائه اصل مدرك مقطع پايه

(مختص پذيرفته

شدگاني كه داراي مدرك موقت و يا گواهي انشايي فارغ التحصيلي قابل قبول هستند )

 -4باجه ( : )3تحويل مدارك و فرم هاي مربوطه و تحويل اصل مدرك مقطع پايه
 -5باجه ( : )4كنترل مدارك و فرمها در سامانه آموزشيار
 -6باجه ( )5مستقر در حوزه دانشجويي :كنترل وضعيت نظام وظيفه (مختص دانشجويان پسر) :وارد كردن اطالعات نظام
(در صورت عدم تحويل اصل مدرك تعهدنامه تكميل گردد)

وظيفه  /كارت پايان خدمت  /درخواست معافيت تحصيلي و .....

 -7باجه ( : )7تحويل پرونده و كنترل نهايي مدارك و فرمها
 -8باجه ( )6مستقر در طبقه همكف  :پرداخت اينترنتي شهريه ( فعال بودن رمز دوم اينترنتي كارت بانكي الزامي است) .
اداره پذيرش و ثبت نام

