
ددوره کارشناسی ارشمرحله تکمیل ظرفیتشدگان پذیرفتهراهنماي
دانشگاه آزاد اسالمی1393سال ناپیوسته 

ران با حمد و سپاس به درگاه ایزدمنان و ضمن عرض تبریک به خواه
ارشـد ناپیوسـته   دوره کارشناسیو برادرانی که در مرحله تکمیل ظرفیت

دارد پذیرفته شدگان ، اعالم میاندپذیرفته شده1393سال ) فوق لیسانس(
یرش نند با مراجعه به سایت معاونت سـنجش و پـذ  توامیدر این آزمون

. از نتیجه آن مطلع گردندwww.azmoon.comبه نشانیدانشگاه
شـدگان آزمـون جهـت احـراز صـالحیتهاي      پرونده کلیه پذیرفته-1

عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقبـاً از طـرف دفتـر گـزینش     
صالحیتهاي عمومی سازمان مرکزي دانشگاه به اطالع محلهاي دانشگاهی 

.خواهد رسید
تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه بـراي  سنوات-2

.باشدوجه قابل افزایش نمیسال است و به هیچ3مشمولین 
براساس مقرراتی کـه  الزم استمشموالن خدمت وظیفه عمومی -3

گردیـده و همچنـین منـدرجات    از سوي سازمان وظیفه عمـومی اعـالم   
ضـوابط  93سـته سـال   دفترچه راهنماي آزمون کارشناسـی ارشـد ناپیو  

و دانشگاه اده باشندمربوطه را رعایت و وظایف محوله را به موقع انجام د
از زمان فراغـت  از جمله آن که.مسئولیتی نداردقبال عدم رعایت آن در 

از تحصیل بیش از یک سال سپري نشده باشد و چنانچه بیش از یک سال 
باشد بـه موقـع بـه    از اتمام تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپري شده

.خدمت اعزام شده باشند

:کارگردانی نمایشآزمون عملی رشته

الزم است کارگردانی نمایششتهبه آزمون عملی رشدگان دعوت-
شـنبه  دوو ) خـواهران (30/6/93شنبهیکجهت آزمون عملی در روزهاي

و به دانشکده هنـر )00/8–00/16(اداريساعت در)برادران(31/6/93
تقـاطع خیابـان   معماري واحد تهران مرکزي واقـع در خیابـان انقـالب،    

.فلسطین مراجعه نمایند
گـردد و  دعوت به آزمون عملی به مفهوم پذیرش قطعی تلقی نمـی -

عدم شرکت در آزمون عملی به منزله . کندحقی براي داوطلب ایجاد نمی
لذا افراد .د شدگونه عذري پذیرفته نخواهانصراف تلقی شده و بعداً هیچ

تکالیف وظیفه عمومی خـود را بـه   ،مشمول بایستی تا اعالم قطعی نتایج
.موقع انجام دهند

نتیجه نهایی آزمون این رشته پس از آزمون عملی و انجام گـزینش  -
.نهایی متعاقباً اعالم خواهد شد

:نام ثبتزمان و محل

ـ (ها نهایی کلیه رشتهشدگان پذیرفته) الف ) ارگردانی نمـایش به جز ک
بـا در دسـت داشـتن مـدارك الزم     30/6/93شنبه یکروزالزم است 
سـامانه  نام به واحدهاي ذیربط کـه نشـانی و تلفـن آنهـا در     جهت ثبت

بـه آدرس معاونت سـنجش و پـذیرش دانشـگاه   اینترنتی روابط عمومی 
www.pubr-azmoon.comدرج شده است، مراجعه نمایند.

،مرکـزي تهـران علوم و تحقیقـات،  هايان واحدشدگپذیرفته:تبصره 
، آبادنجف،الکترونیکی، سنندجپزشکی تهران، ، تهران شمال، جنوبتهران

جهت اطالع از چگونگی و شیراز ، قزوین، پرند، بروجردقم،تبریز، کرج
به شـرح ذیـل   هانام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدو زمان ثبت

.مراجعه نمایند
www.srbiau.ac.ir: یقات به آدرس علوم و تحق

www.iauctb.ac.ir:مرکزي به آدرس تهران

http://enroll.azad.ac.ir:به آدرسجنوبتهران

www.iautmu.ac.ir: پزشکی تهران به آدرس 

www.iau-tnb.ac.ir: تهران شمال به آدرس 

www.iauec.ac.ir: الکترونیکی به آدرس 
http://rs.iaun.ac.ir: آباد به آدرس نجف

www.iausdj.ac.ir:سنندج به آدرس 

www.iaut.ac.ir: تبریز به آدرس 

www.kiau.ac.ir: کرج به آدرس 

www.qom-iau.ac.ir: قم به آدرس 

www.qiau.ac.ir: قزوین به آدرس
www.piau.ac.ir: پرند به آدرس

www.iaub.ac.ir: بروجرد به آدرس 

www.iaushiraz.ac.ir: شیراز به آدرس 

در دگان نهایی رشته کـارگردانی نمـایش  شنام پذیرفتهزمان ثبت) ب
.به اطالع خواهد رسیدهاهنگام اعالم اسامی نهایی این رشته

ــت ــراي ثب ــدارك الزم ب ــیم ــام در دوره کارشناس ــته ن ــد ناپیوس ارش
):فوق لیسانس (

صادره از دانشگاه آزاد اسالمی ) لیسانس(اصل مدرك کارشناسی -1
یا سایر دانشگاههاي معتبر داخل و خارج کشور که مـورد تأییـد وزارت   

، درمان و آموزش پزشـکی  علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت
.باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل

شدگانی که به دالیلی قـادر بـه ارائـه اصـل مـدرك      پذیرفته:تبصره 
دال بـر  باشند باید اصل گواهی تأیید شده خود نمی) لیسانس(کارشناسی 

ر را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادفراغت از تحصیل
.تأیید شده ارائه نمایندشده باشد، به همراه ریز نمرات

التحصیالن مشمول دوره کارشناسی که بـا ارائـه گـواهی    فارغ: تذکر 
نماینـد ، عـالوه بـر    نام مـی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت
برگ  لغو معافیـت تحصـیلی   گواهی و ریز نمرات مذکور بایستی تصویر

همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتی . رائه نماینددوره کارشناسی را ا
اند بایستی تصویر مجـوز  بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده

افزایش سنوات  بدون ذکر غیبت را براي مدتی که مازاد بر شـش سـال   
.اند ارائه نمایندتحصیل کرده

صـل  ا(اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات -2
).باشدشناسنامه براي تطبیق می

ارائه اصل کـارت جهـت   (.اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی-3
).باشدبرابر با اصل بودن تصویر کارت می

که اخیـراً  تهیـه   ) از یک نگاتیو(تمام رخ 3×4شش قطعه عکس -4
).قطعه 12براي برادران مشمول (شده باشد 

بـرادران را مشـخص   ی عموموظیفه خدمت مدرکی که وضعیت -5
.نماید

نـام  افرادي که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت: تذکر
باشند و یا بـا  از جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می(نیستند 

یا  در برگ اعزام آنان دانشجوي اخراجـی  اندغیبت به خدمت اعزام شده
.باشندنام نمیجاز به ثبتم)یا انصرافی یا ترك تحصیل ذکر شده است

الزم )اعم از مشمول وظیفه عمومی و غیـر مشـمول  (شدگان پذیرفته
مطابق مندرجات جـدول پیوسـت   نام مدارك الزم را در زمان ثبتاست

به 93دفترچه راهنماي آزمون کارشناسی ارشد سال 114صفحه 2شماره 
نام آنان معذور بتصورت دانشگاه از ثطور کامل ارایه نمایند در غیر این

.است
نام که توسط واحد دانشگاهی در تکمیل و ارائه سایر فرمهاي ثبت-6

.شودشدگان قرار داده میاختیار پذیرفته

دوره ، هزینه خـدمات آموزشـی و حـق بیمـه دانشـجویی     میزان شهریه
:1393سال ناپیوستهارشدکارشناسی

مبلـغ  در نیمسال اول بایـد  دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و-1
برگـزاري مسـابقات   ، آموزشـی به عنوان هزینـه خـدمات   ریال 900000

و کمـک بـه   هااستانی و ملی، ستاد هماهنگی استانورزشی، سمینارهاي 
که میزان آن قبل (را به همراه شهریه نیمسال اول صندوق رفاه دانشجویی 

) شودگاه اعالم میاز شروع هر سال تحصیلی با تصویب هیأت امناء دانش
میزان شهریه. به شماره حساب جاري محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند

درصد نسبت به سال 15با میانگین نرخ رشد 93-94براي سال تحصیلی 
.گذشته تعیین شده است

باشد کـه هـر   ریال می20000حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ -2
نشـگاه مشـخص نمـوده واریـز     داپذیرفته شده باید آن را به حسابی که 

.نماید
برون مـرزي شدگان واحدها و مراکز بین المللی و فتهپذیر-3

جایی تحت هـیچ  جاب، میهمانی وانتقالتوجه داشته باشند که مجوز
.ده نخواهد شدشرایطی به آنها دا


