
((( واحد بین الملل فرشتگان - قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی)))   

 (99-98رش دانشجو در واحد بین الملل فرشتگان )نیمسال دوم اعالم ظرفیت و شرايط پذي

 رشيبر پذ یمبن 310131/2به شماره  14/11/1398مورخ  یو فنآور قاتیوزارت علوم، تحق یزيگسترش و برنامه ر یبه مجوز صادره از شورا تيبا عنا

آموزش و برنامه  یشورا"مصوب  هر رشته رشيپذ طيشراظرفیت و ،  "شنوا  یدانشجو %25 "و  "ناشنوا/کم شنوا  %75 " بیرشته با ترک 8دانشجو در 

 :شود یاعالم م ريرا به شرح ز "الملل فرشتگان نیواحد ب یزير

 شرايط پذيرش دانشجو در واحد بین الملل فرشتگان

  (یلیبدون آزمون )بر اساس سوابق تحص یو اختصاص یعموم طيدارا بودن شرا. 1

 تیمعلول زانیبر م یاستان مبن یستيمعتبر از اداره بهز یگواه اياستان(  یستيکشور )اداره بهز یستياز سازمان بهز تیمعلول يیکارت شناسا ريارائه تصو .2

 )برای داوطلبان ناشنوا/کم شنوا(

 . مصاحبه حضوری کلیه داوطلبان3

در سال اول تحصیلی  "آشنايی با فرهنگ ناشنوا"و  "زبان اشاره ايرانی"برای گذراندن دوره های آموزشی شنوا(  و)ناشنوا داوطلبان  هیکل . اعالم آمادگی4

 واحد بین الملل فرشتگان-ش از دانشگاه آزاد اسالمیريپذدر صورت اخذ 

 مدارک مورد نیاز:

 عکس دار اصل و کپی شناسنامه 

  کارت ملیاصل و کپی 

 رنگی قطعه عکس دو 

 شنوا( ذکور داوطلبانبرای ) و تعیین وضعیت نظام وظیفه (کم شنوا/داوطلبان ناشنوابرای ) بهزيستی استانه ارگواهی معتبر از اد 

  يا ديپلم هنرستان چهارساله نظام قديم  پیش دانشگاهیدوره و  متوسطه سال آخر رک تحصیلی ديپلم و ريز نمراتامدو کپی اصل 
 

 تقويم فرآيند پذيرش و ثبت نام در نیمسال دوم 1399-1398

از اداره آموزش واحد در سامانه مرکز آزمونداوطلب شروع ثبت نام و بارگذاری مدارک   1398اسفند  01بهمن لغايت شنبه  28دوشنبه   

و عالقه داوطلبتحصیلی با در نظر گرفتن سوابق  رشته به ترتیب اولويت توسط داوطلب 8رشته از مجموع  4امکان انتخاب    

1398اسفند  15پنج شنبه  تااسفند  21 دوشنبه  بررسی مدارک و مصاحبه حضوری از داوطلبان در واحد بین الملل فرشتگان 

   اکالس ه شروع تاريخ و پذيرفته شدگانو ثبت نام نهايی اعالم نتايج  متعاقباً اعالم خواهد شد
 

ابتدای بلوار -میدان صنعت-الزم است داوطلبان ثبت نام در واحد بین الملل فرشتگان با مدارک و مستندات فوق مستقیما به آدرس دانشگاه واقع در تهران

  http://iaufib.ac.ir ه:وبگا تماس گیرند. 88074874يا  08807633های نمايند و در صورت نیاز با شماره تلفن همراجعحضورا ، 1پالک -ايران زمین

 

 رديف مقطع تحصیلی عنوان رشته

 1 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی  12 3

 2 کارشناسی نقاشی 12 3

 3 کارشناسی معماری داخلی 12 3

3 21  4 کارشناسی  علوم ورزشی 

تبلیغات -عکاسی  کارشناسی حرفه ای 12 3  5 کارشناسی ناپیوسته 

گرافیک -ی تجسم یهنرها 12 3  6 کاردانی حرفه ای ناپیوسته 

عکاسی -ی تجسم یهنرها 12 3  7 کاردانی حرفه ای ناپیوسته 

گسترده یهاو شبکه نترنتيا -اطالعات  یفناور یفن یکاردان 12 3  8 کاردانی ناپیوسته 

http://iaufib.ac.ir/

