مراحل کلی ثبت نام در دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه پس از اعالم نتایج
مرحله 1

مراجعه به سایت آموزشیار و تشکیل پرونده الکترونیکی
edu.iau.ac.ir

مراج

 -1ورود به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir
 -2کلیک بر روی " پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان " 99
 -3درج کد ملی و کد امنیتی و کلیک گزینه "ورود"
 -4پس از رویت رشته قبولی شماره موقت دانشجویی که در سمت راست نمایش داده شده است را
یادداشت نمایید و کلیک گزینه " ورود به آموزشیار"
 -5درج نام کاربری و رمز عبور که همان شماره موقت دانشجویی است بدون پسوند و پیشوندی
 -6تکمیل فرم اطالعات اولیه و بارگذاری فرم و مدارک در قسمت ثبت مدارک تحویلی( فرم ها را
در صفحه اول سایت آموزشیار در قسمت پایین دانلود و سپس تکمیل و بارگذاری نمایید.
 -7دریافت رسید پذیرش موقت

تحویل مدارک ( حضوری – غیرحضوری)
حضوری :مراجعه حضوری در دانشگاه طبق تاریخ اعالم شده در وب سایت

مرحله 2

و گروه های مجازی واحد دانشگاهی جهت احراز هویت ،تطبیق مدارک و
تشکیل پرونده ( اصل کلیه فرم ها و مدارک ثبت نام به همراه داشته باشید).
غیر حضوری  :مراجعه به اداره پست به نشانی های درج شده در صفحه اول سایت
آموزشیار و تحویل مدارک طبق چک لیست نهایی مدارک تحویلی به اداره پست
( چک لیست در سایت آموزشیار پرینت شود )

وب سایت:
www.iaumeymeh.ac.ir
اینستاگرام:
https://instagram.com/iaumeymeh
گروه واتس آپی ورودی های جدید کارشناسی و کاردانی
https://chat.whatsapp.com/ESj5We7KpJ6GKuaTcjAELp

گروه واتس آپی ورودی های جدید کارشناسی ارشد
https://chat.whatsapp.com/KpkGajc97TcGNHJtZEbSuL
گروه واتس آپی ورودی های جدید دکتری
https://chat.whatsapp.com/IaBNmoXAZBULmtSXmM1Mek

فعال شدن وضعیت دانشجویی
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دریافت شماره دانشجویی دائم و مراجعه به سایت آموزشیار" دانشجو " و پرداخت شهریه
در صورت نیاز به استفاده از تسهیالت و اقساط به قسمت امور شهریه مراجعه شود

انتخاب واحد دانشجو توسط آموزش بصورت فردی یا گروهی
دریافت شماره دانشجویی دائم و مراجعه به سایت آموزشیار" دانشجو " و پرداخت شهریه
در صورت نیاز به استفاده از تسهیالت و اقساط به قسمت امور شهریه مراجعه شود

مشاهده برنامه هفتگی در سامانه آموزشیار و شرکت در کالس های مجازی
در سامانه lms.iauda.ac.ir

