مراحل ثبت نام
دوره کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال مجتمع
دانشگاهی شهید حججی شهر اندیشه
و
دوره کاردانی پیوسته بدون آزمون -آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه

 -1به سایت ثبت نام دوره های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی  www.azmoon.orgمراجعه نمایید.
 -2در صورت انتخاب سایت آزمون دانشگاه آزاد پس از  11ثانیه بصورت خودکار وارد سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه
آزاد اسالمی  www.azmoon.iau.ac.irخواهید شد.

 -3در پایین این صفحه ،سمت راست گزینه "سامانه های ثبت نام و انتخاب رشته" را کلیک نمایید .در اینصورت وارد صفحه
جدید خرید کارت اعتباری و همچنین انتخاب رشته خواهید شد.

 -4خرید کارت اعتباری ثبت نام  :در صفحه جدید باز شده روی گزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام کلیک کنید.

 -5در اینصورت وارد صفحه جدید دیگری خواهید شد که می توان کارت اعتباری دوره های کاردانی پیوسته (صرفا بر اساس سوابق
تحصیلی) را با قیمت  441.111ریال و همچنین کارت اعتباری دوره کارشناسی ناپیوسته –برای افرادی که مدرک کاردانی دارند
(صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) با قیمت  401.111ریال را خریداری نمود .با انتخاب دوره مورد نظر خود وارد صفحه بعدی خواهید
شد.

برای افراد متقاضی دوره کارشناسی ناپیوسته

برای افراد متقاضی دوره کاردانی پیوسته

 -0صفحه ورود اطالعات جهت خرید کارت :

پس از تکمیل اطالعات با انتخاب مرحله بعد وارد صفحه تایید اطالعات خواهید شد که در صورت صحیح بودن ،تایید و پرداخت را بزنید.

 -7ورود به صفحه پرداخت الکترونیکی  :در این مرحله نیز با ورود اطالعات کارت بانکی خود کارت را خریداری نمایید.

پس از پایان ثبت نام اطالعات شناسه و گذرواژه کارت ورود به جلسه را برای مراحل بعدی نزد خود نگه دارید.
 -8انتخاب رشته تحصیلی  :از این صفحه خارج شوید و مجددا مراحل  1تا  3این راهنما را تکرار کنید این بار برای دریافت اطالعات کارشناسی
ناپیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)  ،روی لینک دانلود همین گزینه اشاره نمایید سه گزینه فعال خواهد شد که هر  3گزینه را دانلود
نمایید( .دفتر چه راهنمای ثبت نام – کد و عنوان رشته های تحصیلی کاردانی – کد و عنوان دانشگاه محل تحصیل دوره های کاردانی )



با مطالعه کامل این دفترچه با نحوه ثبت نام آشنا شوید



با مطالعه کد و عنوان رشته های تحصیلی کاردانی ،کد رشته ای که در دوره کاردانی تحصیل نموده اید را پیدا و یادداشت نمایید.



با مطالعه کد و عنوان دانشگاه محل تحصیل دوره های کاردانی ،کد محلی که در آن دوره کاردانی خود را سپری نموده اید را بیابید
و آن را یادداشت نمایید.

 -9حال روی لینک ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی ناپیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) در تصویر باال کلیک نمایید .در
اینصورت وارد صفحه جدید ورود اطالعات کارت خواهید شد.

 -11حال براساس شناسه و گذرواژه ای که در مرحله  7دریافت نموده اید از طریق همین صفحه وارد مراحل ثبت نام خود شوید و اطالعات
را تکمیل نمایید.
 -11مرحله فرم ثبت نام  :با ورود شناسه و گذرواژه وارد صفحه ثبت نام خواهید شد .در این صفحه اطالعات شناسنامه ای ،ایثارگری،
تابعیت ،مذهب و مشخصات آدرسی را تکمیل نمایید.

 -12قسمت بارگذاری عکس  :در این صفحه تصویر خود را که باید حجمی کمتر از  111کیلو بایت داشته باشد و فرمت آن  JPGباشد را
انتخاب کنید.
نکته مهم:
کد محل آموزشکده سما اندیشه در دفترچه 544 :
کد محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال (مجتمع دانشگاهی شهید حججی-شهر اندیشه 658 :
 -13در صورتی که کارشناسی ناپیوسته را انتخاب نموده اید :
رشته دلخواه خود در کارشناسی ناپیوسته را از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام انتخاب و کد رشته آن به همراه کد محل کارشناسی
ناپیوسته (آموزشکده سما اندیشه) را که  840می باشد در این صفحه وارد نمایید.
 .aکد رشته حسابداری 21311 :
 .bکد رشته آموزش زبان انگلیسی 21312 :
.c

کد رشته مدیریت بازرگانی 21217 :

 .dکد رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر41101 :
نکته :ثبت نام از فارغ التحصیالن کلیه رشته های کاردانی امکانپذیر است.
 -14در صورتی که کاردانی پیوسته را انتخاب نموده اید جهت انتخاب رشته به جدول کد رشته های موجود در دفترچه راهنما مراجعه
نمایید:
 -1حسابداری 21311 :
 -2امور اداری 21318 :
 -3الکترونیک41110 :
 -4برق صنعتی 41131 :
 -5برق-تاسیسات41131 :
 -0ساختمان-کارهای عمومی ساختمان41428 :
 -7نقشه کشی عمومی-نقشه کشی طراحی صنعتی41432 :
 -8نقشه کشی معماری41433 :
 -9نرم افزار کامپیوتر41152 :
 -11گرافیک 01114 :
 -11تربیت بدنی * 21418 :

*  :امکان ثبت نام در رشته تربیت بدنی برای تمامی دیپلم های رشته های فنی ،کار و دانش و نظری غیر مرتبط با رشته تربیت بدنی نیز وجود
دارد.

 -15پس از پایان ثبت نام وارد مرحله تایید اطالعات خواهید شد .در این مرحله در صورتی که اطالعات را تایید می نمایید ،دکمه تایید
نهایی را بزنید و اطالعات برگه را پرینت نمایید.
نکته  :کد رهگیری خود را یادداشت و نزد خود نگاه دارید.

با آرزوی موفقیت
اداره انفورماتیک

