قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان سال 89
ضمن تبریک موفقیت وراهیابی به این مرحله ازتحصیل وانتخاب واحد تهران مرکزی جهت ادامه تحصیالت ،مراحل ثبت نام وتشکیل
پرونده برطبق روال ذیل اقدام نمائید:
مرحله اول  :ثبت نام اینترنتی
.1

مراجعه به سایت واحد تهران مرکزی به آدرس www. iauctb.ac.irو کلیک بر روی آیتم ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

.2

مطالعه دقیق موارد مندرج در منوهای صفحه اصلی سایت واحد تهران مرکزی

.3

پس از مطالعه کامل و تهیه مدارک الزم  ،به قسمت ورود به سامانه ثبت ناام اینترنتای پذیرفتاه شادگان در انتهاای صافحه اصالی ساایت
واحدتهران مرکزی وارد شوید.

.4

 :ورود اطالعات مورد نیاز و کلیک بر روی ورود به سایت .

تذکر :در خصوص وارد کردن نام پدر ،چنانچه نام ایشان دو قسمتی می باشد (بعنوان مثال علیرضا) اگر با پیاام (در سیساتم اطالعااتی یافات نشاد)
مواجه شدید لطفا نام وی را جدا گانه وارد فرمایید و یا بلعکس ( علی رضا).
.5

پس از وارد نمودن اطالعا ت و ورود به سایت  ،مشخصات فرد پذیرفته شده قابل رویات خواهاد باود کاه باا انتخااب قباولی
می توانید روند ثبت نام خود را ادامه دهید.

.6

ورود به قسمت ثبت اطالعات فردی  ،که در این قسمت می بایست اطالعات درخواستی را بار اسااس مادارک و مساتندات
تکمیل نمایید.

.7

اسکن مدارک مورد نیاز بر اساس حداکثر ظرفیت تعیین شده.

.9

این مرحله ویژه آقایان می باشد و می بایست وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایند.

.9

دانلود و تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام وبارگذاری فرمهای تکمیل شده درسایت

قابل توجه :

چنانجه مدارک ارسالی دارای نواقص و ایراداتی باشد  ،مراتب از سوی واحد تهران مرکزی بهه ذذیرتتهه شهدز از

طریق ارسال ذیام در سامانه و ارسال ذیامک به شمارز تلفن همراز قید شدز در قسمت اطالعات تردی اطالع رسانی می گهردد و بهه
منظور رتع نقص می بایست درسامانه ثبت نام اینترنتی و ذس از مطالعه ذیام ،تایید دریاتت ذیام را کلیک ترمایید

.01

پس از تایید مدارک از سوی واحد  ،می بایست نسبت به پرداخت شهریه ثابت از قسمت پرداخات الکترونیکای شاهریه اقادام
فرمایید که جهت این امر نیاز به رمز دوم کارت عابر بانک می باشد.

.11

انتخاب درگاه بانک جهت پرداخت شهریه تعیین شده .

.12

با استفاده از رمز دوم عابر بانک خود نسبت به پرداخت شهریه مشخص گردیده اقدام فرمایید.

.13

پس از پرداخت شهریه و تایید آن به قسمت بازگشت جهت دریافت کد رهگیری مراجعه فرمایید

.14

برگه مربوط به کد رهگیری خود را پرینت و تا زمان ارائه کلیه مدارک به صورت حضوری ،نزد خود نگهداری نمایید.

مرحله دوم  :ثبت نام حضوری

مراجعه به دانشکده یا محل اعالم شده در مرحله اول جهت ثبت نام حضوری با در دست داشتن مدارک تحصیلی و فردی اعالم
شده در مرحله قبل و انجام مراحل ثبت نام بترتیب ذیل :
 )1ارائه کدرهگیری دریافتی ازمرحله اول ودریافت سند پذیرش
 )2ارائه مدارک تحصیلی پایه وتضمین های مربوطه .
 )3مشمولین (ویژه برادران) .
 )4دریافت تائیدیه تحصیلی بامراجعه به دفتر پیشخوان دولت مستقردردانشکده.
 )5تشکیل پرونده  ،چک لیست ودریافت مدارک فردی وفرمهای تکمیل شده ورسیدتائیدیه تحصیلی.
 )6تاییدیه مالی پرداخت.

 )7مراجعه به گروه آموزشی مربوطه جهت تعیین دروس پیش نیاز و یا دریافت برنامه پیشنهادی برای انتخاب واحد .
 )8کنترل نهایی ودریافت مجوز انتخاب واحد.
مرحله سوم:
انتخاب واحد با دردست داشتن کدکاربری ورمزعبور ازطریق مراجعه به سایت  www.iauctb.irبراساس زمان بندی اعالم شده
درپروفایل خود دانشجو.

«موفق باشید»
حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه آزاداسالمی واحد
تهران مرکزی

