راهنمای ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی ۹۳۱6
ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت آغاز ساا تصیای ج یدیاد و موفقیات شاما عزیازن در آزماو کااردنیج باه
کارشناسج  ۹۳۱6به نط اع ک یه پذیرفته شدگا مصترم مقاطع کارشناسج یاپیوسته در موسسه آ طه مج رساید :

طبق زمانبندی اعلام شده جهت ثبت نام حضوری از تاریخ  69/7/1لغایت  69/7/3از ساعت  6الی  11و  13الی  11بی مریهاه
مدارک ذیل ب آدرس موسس  :تههان -انتهای نیایش غهب -انتهای بلوار آبشناسان -میدان اول شههان-خیابان کومسار -کوچ
مدرس مهاجع نرایید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
 )۹شش قطعه عکس  3*4تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده شامل موارد  ( :نام  ،نام خانوادگي  ،نام پدر  ،شماره شناسننامه  ،ننام
رشته قبولي )
 )2اصل شناسنامه و کارت ملي و يکبرگ کپي از آنها
 )۳اصل دانشنامه پايان دورة کاردانی يا گواهي موقت آن که در آن معدل دوره کارشناسي قيد شده باشد .بانضمام يک برگ کپي
 تذکر  :داوطلبانی که اصل دانشنامه را به همراه دارند لازم است یک برگ ریزنمرات یا کپی گوواهی موتوت کواردانی را
جهت بررسی مغایرت معدل ارائه دهند.
 )4آن دسته از دانشجوياني که در زمان ثبت نام دانشجوي سال آخر بوده اند ،حداکثر تا تاريخ  60/60/13فارغ التحصيل مي شوند ،لنازم اسنت
فرم معدل دانشجويان سال آخر را ارائه دهند.
 )5کارت عابر بانک به همراه رمز دوم اينترنتی ( جهت پرداخت شهريه )

جدول پرداخت شهریه علی الحساب جهت انتخاب واحد نیمسال اول 79-79
عنوان مقطع و رشته

ردیف

شهریه علی الحساب انتخاب واحد

1

مقطع کارشناسی ناپیوسته علوم پایه– رشته آمار

 80,,,0,,,ریال

2

مقطع کارشناسی ناپیوسته فنی ومهندسی -رشته های

 ۹,0,,,0,,,ریال

(عمران اجرائی  0الکترونیک  0انتقال وتوزیع 0کامپیوتر )
3

مقطع کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی -رشته آموزش زبان انگلیسی

 ۱0,,,0,,,ریال

تذکرات مهم ثبت نامی :
 .1حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت نام حضوري الزامي است.
 .2باتوجه به ابلاغيه ثبت نامي آزمون ورودي کارداني به کارشناسي سال  3160آن دسته از پذيرفته شدگاني که داراي مغايرت معدل ( معدل مندرج در مدرک
تحصيلي آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد ) مي باشند ،صرفا ثبت نام موقت ومشروط بعمل مي آيد تا
نتيجه نهايي توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردد.
 .1ضرورت دارد دانشجويان از اصل مدارک خود يکسري کپي براي خود داشته باشند اداره آموزش از ارائه کپي معذور است.

 .4لازم به ذکر است حتما پيش از مراجعه حضوري در تاريخ هاي ذکرشده ،پيش ثبت نام خود را بصورت اينترنتي انجام داده و پرينت آن را
به همراه داشته باشيد.

