
  1394اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 

  ***انجام خواهد شد. 1394شهریور ماه  16و  15ثبت نام روز یکشنبه و دوشنبه ***

 

  مدارك مورد نیاز:
  برگ تصویر آنها. 2و  ریز نمراتو  اصل دانشنامهبرگ تصویر آن و یا  2و  کارشناسی اصل گواهی موقت 					.1

 2و  سازمان سنجش در ویژه نامه اعالم اسامی اصل فرم درج شده، نداشتن مدارک فوق): در صورت تبصره (الف

( نمونه فرم در ذیل همین اطالعیه موجود  الدین اسدآبادي سید جمالبرگ تصویر آن و یا هر نوع گواهی تحت عنوان دانشگاه 

می باشد با ذکر  1394شهریور  31کارشناسی تا مقطع  دانش آموختۀکه نشان دهندۀ آن باشد که پذیرفته شده،  است) 

  معدل و رشتۀ تحصیلی

درک مناپیوسته می باشند الزم است اصل و تصویر پذیرفته شدگانی که دانش آموخته مقطع کارشناسی  تبصره (ب):

  را نیز همراه داشته باشند. کاردانی

ارائه نمایند و معدل بعد از این تاریخ  1393بهمن  30پذیرفته شدگان می بایست معدل کارشناسی خود را تا  تبصره (ج):

  قابل قبول نمی باشد.

  .و سه نسخه تصویر از تمام صفحات آن اصل شناسنامه 					.2

  قطعه. شش 3×4عکس پرسنلی رنگی زمینه سفید  					.3

  .کارت ملیو تصویر  اصل 					.4

5.		 	 	 رچه مندرج در دفت مقررات وظیفه عمومیارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند  	

  مشخص کند (براي آقایان). 94راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي کارشناسی ارشد سال 

کلیه پذیرفته شدگانی که در حین گذراندن خدمت سربازي می باشند الزم است براي انجام امور مربوط به  تذکر مهم:

  ترخیص، در موعد ثبت نام حضوري مراجعه نمایند. لذا خواهشمند است از مراجعه زودتر خودداري نمایند.

  زمان متبوع (مخصوص کارمندان محترم).یا موافقت کتبی بدون قید و شرط سا مرخصی ساالنهاصل حکم  					.6

  آزمون کارشناسی ارشد. کارنامۀ نتایج علمییک نسخه   					.7

  ریز نمرات کارشناسی ( ریز نمرات تأیید شده الزامی نمی باشد.) 					.8

 2424523235به شماره حساب  و بیمه صدور کارت دانشجوییبراي  (سی هزار تومان)ریال  300000واریز مبلغ  					.9

  و ارائه اصل فیش واریزي در حین ثبت نام  تمرکز درآمدهاي دانشگاه سید جمال الدین اسدآباديبنام 

  در صورت عدم ثبت نام اینترنتی، ثبت نام حضوري به عمل نخواهد آمد. . 10

  می است در غیر این صورت ثبت نام صورت نخواهد گرفت.حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت نام الزا  .11

  می باشد. 16لغایت  14و بعدازظهر ها از ساعت  12لغایت   صبح 9ها از ساعت ساعات ثبت نام صبح  .12

  

  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

   



 
  


