
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان95ثبت نام دانشجویان جدید الورود  سال راهنماي 

ثبـت نـام نمـوده www.azmoon.orgنشـانیابتدا در سایت مرکزآزمون دانشگاه آزاد اسالمی به -١
.وکد رھگیری اخذ نمایید

www.iauh.ac.irانی زاد اسـالمی واحـد ھمـدان بـه نشـآسپس  با مراجعه به  سـایت دانشـگاه -٢
.در این مرحله به نکات ذیل توجه داشته باشید.اینترنتی را انجام دھیدو تشکیل پرونده ثبت نام 

باتوجه به پرینت اخـذ شـده از سـایت را نام پدرکد ملی وبا ورود به ثبت نام اینترنتی  پذیرفته شدگان  –١
.وارد نماییدفوق 

.قیق  ثبت وتکمیل نماییدرا بطور دخوداطالعات -٢

کیلوبایـت ٢٠٠بـا فرمـت کمتـر از روشـن خوانـا و کلیه مدارک الزم که در قسمت اسکن وجود دارد بطور -٣
.اسکن نمایید 

.بشرح ذیل اسکن شودمقطع تحصیلیمدارک تحصیلی باتوجه به -٤

درک کاردانی مدرک پیش دانشگاھی  یا دیپلم نظام قدیم  ویا مفقط:کارشناسی پیوسته
)دارندگان مدرک کاردانی پیوسته درصورت مشمول بودن نمی توانند در این مقطع ثبت نام نمایند(

فقط مدرک کاردانی و یا کارشناسی:کارشناسی نا پیوسته 

فقط مدرک دیپلم بدون توجه به عنوان رشته :کاردانی پیوسته 

مدرک کارشناسی ویا گواھی معتبر فراغت از تحصـیل در مقطـع کارشناسـی بـا قیـد فقط :کارشناسی ارشد
تاریخ ومعدل فارغ التحصیلی

مدرک کارشناسی ارشد ویا گواھی معتبـر فراغـت از تحصـیل در مقطـع کارشناسـی فقط :دکتري تخصصی 
ارشد با قید تاریخ ومعدل فارغ التحصیلی

. اسکن شود روشنخوانا ومدارک نظام وظیفه بطور -٥

.شھریه ایجاد شده بصورت علی الحساب  از طریق سایت پرداخت شود -٦

در روز تحويـل مـدارك بـه ونماییـد تكمیـل به دقـت دریافت و  نام يك نسخه از  فرم ھا را از سایت ثبت -٧
.ھمراه داشته باشید

سـی پیوسـته در زمـان مراجعـه حضـوری بایـد دانشجویان دوره کاردانی وکارشنا:دریافت تاییدیه تحصیلی -٨
از آموزش وپرورش محل تحصیل را ازآخرین مدرک تحصیلی را رسید پستی در خواست تاییدیه تحصیلی 

.دنتھیه وبه ھمراه داشته باشپیش خوانفاتر د

رسید پسـتی   -3فرمهاي تکمیل شده-2ثبت نامكمدار-ا(در زمان مراجعه حضوری  به ھمراه داشـتن-٩

.الزامی می باشد)>>مقطع کاردانی وکارشناسی پیوستھ<<تاییدیه تحصیلی 

09182128984-34494116:     شماره تماس 


