اطالعیه شماره :2
با سالم،
ضمن تشکر از پذیرفته شدگان محترم که این واحد دانشگاهی را به عنوان محل ارتقاء دانش خود انتخاب
نمودهاید ،در خصوص مراحل ثبت نام موارد زیر را به اطالع می رساند:
مرحله اول :اخذ کارنامه قبولی آزمون
کلیه پذیرفته شدگان گرامی می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس
 www.Azmoon.orgاز نتیجه آزمون خود مطلع و ضمن تهیه یک نسخه از کارنامه قبولی ،در هنگام مراجعه
حضوری به دانشکده محل تحصیل این برگ را بعنوان سند پذیرش خود تحویل کارشناس مربوطه نمایند.
مرحله دوم  :ثبت نام اینترنتی
با ورود به سایت واحد تهران شماه به آدرس  www.iau-tnb.ac.irضمن مطالعه راهنمای ثبت نام دانشجویان
ورودی جدید اطالعات خود را در مراحل  10گانه ثبت نام غیر حضوری وارد نمایید.
مدارک الزم :لطفا قبل از شروع به ثبت نام کلیه مدارک خود اعم از عکس ،صفحات شناسنامه (کلیه صفحات) ،پشت
و روی کارت ملی  ،آخرین مدرک تحصیلی  ،وضعیت نظام وظیفه و  ...را اسکن تهیه نمائید.
پس از خاتمه مراحل  10گانه ثبت نام غیر حضوری ،به شما شماره دانشجویی تعلق می گیرد که این شماره در این
مرحله غیر فعال است و جهت فعال نمودن آن باید بر اساس مرحله سوم به دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.
مرحله سوم :مرحله حضوری (جهت احراز هویت ارائه مدارک پایه تحصیلی و انتخاب واحد)

به دانشکده بر اساس تاریخ و ساعت اختصاص داده شده و با در دست داشتن مدارک  -1سند پذیرش در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال  -2اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن  -3اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی
آن  -4اصل مدرک پایه تحصیلی و  2سری کپی از آن  -5دو قطعه عکس پشت نویسی شده شامل نام و نام
خانوادگی ،نام پدر ،رشته قبولی ،مراجعه نمایید.
تذکر  :مدرک پایه تحصیلی برای پذیرفته شدگان
مقطع کارشناسی :مدرک پیش دانشگاهی ،دیپلم نظام جدید(،)6-3-3دیپلم نظام قدیم
مقطع کارشناسی ناپیوسته  :کاردانی
مقطع کارشناسی ارشد  :کارشناسی
مقطع دکتری  :کارشناسی ارشد
در این مرحله با مراجعه به کارشناس آموزشی نسبت به احراز هویت و تکمیل فرم ساختار بانک اطالعاتی اقدام
می شود و مدارک تحصیلی از کلیه دانشجویان اخذ و در مقابل به آنها رسید تحویل می شود .
در ادامه مراحل جهت اخذ تاییدیه تحصیلی به دفتر پیشخوان دولت مراجعه شود.
و درخصوص دانشجویان پسر پس از تایید نظام وظیفه توسط امور دانشجویی مجاز به ادامه مراحل ثبت نام می باشند.
دانشجویان گرامی پس از گذراندن مراحل فوق جهت اخذ برگ انتخاب واحد به مدیر محترم گروه معرفی می شوند و
مدیر محترم گروه با تکمیل چک لیست همچنین مشخص کردن دروس جبرانی آنها جهت فعال شدن شماره
دانشجویی این افراد آنها را به خدمات کامپیوتری راهنمایی می نمایند و در مرحله آخر دانشجویان جهت انتخاب دروس
معرفی شده و پرداخت شهریه آن به سایت ثبت نام و اطالع رسانی واحد تهران شمال به آدرس زیر راهنمایی می شوند

