ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ ۱۳۹۵
خ� مقدم به منا سبت آغاز سال تح صی� جدید و موفقیت شما عزیزان در آزمون تح صی�ت تکمی�  ۱۳۹۵به اط�ع �لیه پذیرفته
ضمن عرض �ت�یک و ی
شدگان �
مح�م مقاطع �ارشنا�ارشد در دانشگاه آلطه میرساند:

طبق زمانبندی اع�م شده جھت ثبت نام حضوری از تاریخ  ٩٥/٠٦/١٤لغایت  ٩٥/٠٦/١٧از ساعت  ٩ا�  ١٢:٣٠و  ١٣:٣٠ا�  ١٥به همراه مدارک ذیل
به آدرس موسسه  :تھران ،انتھای نیایش غرب ،انتھای بلوار آبشناسان ،میدان اول شھران ،خیابان کوهسار ،کوچه مدرسه مراجعه نمایید.
ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 95/06/14
دوﺷﻨﺒﻪ 95/06/15

رﺷﺘﻪ
اﻟﻬﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ وﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻘﻪ وﺣﻘﻮق ﺟﺰا

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 95/06/16

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان )ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ(

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 95/06/17

ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ

ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ
�
خانواد� ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،نام رشته قبو�(
نوی� شده شامل موارد ) :نام ،نام
 (1شش قطعه عکس  ۳*۴تھیه شده در سال جاري و پشت
ي
ي
 (2اصل شناسنامه و �ارت م� و دوبرگ �کی از آنھا

 (3اصل دانشنامه پایان دورة �ارشنا� یا گواهي موقت آن که در آن معدل دوره �ارشنا� قید شده باشد .به انضمام یک برگ �کی )داوطلبان دارای مدرک
�ارشنا� پیوسته(
 (4اصل مدرك و یا گواهي موقت دوره �ارشنا� ناپیوسته ) با قید معدل ( به همراه یک برگ �کی آن ) داوطلبان دارای مدرک �ارشنا� ناپیوسته(
ن
�اردای ) با قید معدل ( به همراه یک برگ �کی آن )داوطلبان دارای مدرک �ارشنا� ناپیوسته(
 (5اصل مدرک و یا گواهی موقت دوره
ن
داوطلبای که اصل دانشنامه را به همراه دارند �زم است یک برگ ریزنمرات همان مقطع را جھت برر� مغایرت معدل ارائه دهند.
 تذکر :
 (6پذیرفته ن
شدگای که به د�ی� قادر به ارائه مدرک �ارشنا� نمی باشند�،زم است فرم تایید شده شماره  ۱۴که توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عا� محل اخذ
�ارشنا� دریافت شده است را ارائه نمایند.
ن
�
حدا�� تا تاریخ  ۹۵/۰۶/۳۱فارغ التحصیل می شوند� ،زم است فرم معدل
دانشجویای که در زمان ثبت نام دانشجوی سال آخر بوده اند،
 (7آن دسته از
دانشجویان سال آخر را ارائه دهند.

� (8ارت عابر بانک به همراه رمز دوم �
این� �نی )جھت پرداخت شھریه(

ﺗﺬﮐﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ
 .۱حضور شخص پذیرفته شده جھت ثبتنام الزامی است.
ن
شدگای که دارای مغایرت معدل )معدل مدرک تحصی� �
کم� از
 .۲باتوجه به اب�غیه ثبت نامی آزمون ورودی تحصی�ت تکمی� سال  ۱۳۹۵آن دسته از پذیرفته
معدل اع�م شده( باشند� ،فا ثبت نام موقت و �
نھای توسط سازمان سنجش آموزش کشور اع�م گردد.
م�وط بعمل میآید تا نتیجه ی
 .۳ن�ورت دارد دانشجویان از اصل مدارک خود یک�ی �کی برای خود داشته باشند اداره آموزش از ارائه �کئ معذور است.
ﺟﺪﻭﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻋ� ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ٩٥-٩٦
ردﯾﻒ
1

2

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
) ﻓﻠﺴﻔﻪ وﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺟﺰا (
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
) ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(

ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ
 14،000،000رﯾﺎل
 16،000،000رﯾﺎل

