راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان 99
-1ابتدا وارد سایت آموزشیار به ادرس  http://edu.iau.ac.irمی شویم

-2سپس گزینه پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان  99را انتخاب میکنیم

-3در فیلد های خواسته شده کد ملی و کد امنیتی در تصویر را وارد میکنیم و برروی ورود کلیک میکنیم

-4در این قسمت برای شما یک شماره دانشجویی موقت نمایش داده میشود که آن را کپی کرده و گزینه ورود به آموزشیار را میزنیم

-5تیک موارد فوق را مطالعه

کردم و پذیرفتم را میزنیم و
برروی گزینه تائید مطالب
کلیک میکنیم

 -6در این قسمت با سه فیلد از قبیل  :نام کاربری  ،کلمه عبور و کد تصویر وجود دارد که نام کاربری و کلمه عبور را شماره دانشجویی که در
قسمت ( )4مشاهده کردید وارد میکنید

-7درمنوی سمت راست گزینه پذیرش داوطلب برخط توسط داوطلب را کلیک میکنیم

-8سپس روی گزینه فرم اطالعات اولیه پذیرش کلیک کرده و موارد خواسته شده را پر میکنیم

-9فرم اطالعات دانشجو را پر کرده برروی دکمه ثبت کلیک میکنیم و به مرحله بعد میرویم

-10پس از پر کردن فرم اطالعات دانشجو باید در  7مرحله (*) مدارک مورد نیاز را آپلود کنیم و فرم های خواسته شده را تکمیل کنیم و
پس از ارائه مدارک تیک گزینه ی قبولی صحت اطالعات را زده و برروی دکمه اعالم اتمام عملیات توسط متقاضی را زده و ثبت نام شما

انجام می شود .

-1-10گزینه اول فرم های تعهدنامه ثبت نام :

در قسمت اول باید از  1تا  9مشخصات تعهدنامه را خوانده و با زدن تیک (اینجانب تعهدنامه را می پذیرم) با انها موافقت کنید .

-2-10گزینه دوم مدارک فردی دانشجو :

در این قسمت همانطور که مشاهده می کنید باید مدارک خود را اسکن کرده و از قسمتی که با خط قرمز مشخص کردم آنها را آپلود کنید و
باید به حجم عکس ها در زمان آپلود دقت داشته باشید وانها را با حجم کم آپلود کنید
مدارک ( :تصویر از صفحات  1و  2شناسنامه) – ( فرم ثبت نام پذیرفته شذگان آزمون سراری دانشگاه آزاد) – (تصویر از صفحات  3و  4شناسنامه)
(تصویر از صفحات  5و  6شناسنامه) – ( تصویر روی کارت ملی – همچنین کسانی که برای کارت ملی اقدام نکرده اند تصویر شناسنامه خود را بارگذاری کنند) – (تصویر
از پشت کارت ملی درصورت نداشتن تصویر شناسنامه بارگذاری شود) – (عکس رنگی خود را اسکن کرده و آپلود کنید) – (مدرک نظام وظیفه یا کارت پایان خدمت
خود را بارگزاری کنید) – (درصورت داشتن سهمیه مدرک استفاده از سهمیه را بارگزاری کنید)

-3-10توانمندیها و مهارتها و عالیق در زمینه هنری و ادبی :

میتوانید توانمندیها و عالیق خود درزمینه هنری و ادبی مشاهده کنید و آنها را انتخاب کنید

-4-10توانمندیها و مهارتها و عالیق در زمینه قرآنی و مذهبی :

میتوانید توانمندیها و عالیق خود را درزمینه قرآنی و مذهبی مشاهده کنید و آنها را انتخاب کنید

-5-10توانمندیها و مهارتها و عالیق در زمینه ورزشی :

میتوانید توانمندیها و عالیق خود را درزمینه ورزشی مشاهده کنید و آنها را انتخاب کنید

-6-10مدارک تکمیلی مقطع کارشناسی :

شما میبایست تصویر مدرک مقطع کاردانی  ،تصویر فرم پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته و تصویر فرم مرکز مشاوره و
راهنمایی دانشجویی را در این قسمت بارگذاری کنید و میتوانید این فرم ها در سایت آموزشیار قبل از ورود مشاهده کنید

-7-10مدارک تکمیلی مقطع کارشناسی :

همچنین مدارک خواسته شده در این قسمت را میتوان از سایت آموزشیار دریافت و اطالعات خود را پر کرده و در این قسمت بارگزاری کنید

نکته

درصورت نداشتن هرگونه مدارکی میتوانید در سایت آموزشیار قبل از ورود در قسمت پایین
مدارک پیوست شده را مشاهده کنید و با توجه به آنها مراحل ثبت نام را انجام دهید

شماره تماس پشتیبانان فنی
شماره تماس دانشگاه 567330019 :
اداره فناوری اطالعات 1224-1195-1193:

اداره آموزش 1151-1153-1159-1152 :
دانشکده فنی مهندسی  1و 1170-1164-1165-1182- 1183: 2

دانشکده علوم زیستی 1340-1171 :

دانشکده علوم انسانی 1190-1187-1320 :

