نش
راهنمای ثبت انم دا جویان ورودی 7931
ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و موفقیت شما عزیزان در آزمون سراسری  ۹۳۱7به اطالع کلیه
پذیرفته شدگان محترم مقاطع کاردانی  -کارشناسی در موسسه آل طه می رساند :
طبق زمانبندی اعالم شده جهت ثبت نام حضوری از تاریخ  79/62/62لغایت  79/69/60از ساعت  7الی 06036و  03036الی  01به همراه مدارک ذیل به
آدرس موسسه  0تهران -انتهای نیایش غرب -انتهای بلوار آبشناسان -میدان اول شهران-خیابان کوهسار -کوچه مدرسه مراجعه نمایید.
تاریخ
دوشنبه
79/62/62
سه شنبه
79/62/69
شنبه
79/62/13
یکشنبه
79/69/63

ترتیب حرف اول نام خانوادگی
الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س
ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک
گ-ل-م-ن-و-ه-ی

مدا رک مورد نیاز جهت ثبت انم
 )۹شش قطعه عکس  1*4تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شده شامل موارد  ( :نام  ،نام خانوادگی  ،نام پدر  ،شماره شناسنامه  ،نام رشته قبولی)
 )2اصل شناسنامه و کارت ملی و دوبرگ کپی از آنها
 )۳اصل یا گواهی موقت پیش دانشگاهی ،اصل یا گواهی موقت دیپلم نظام جدید ،اصل یا گواهی مدرک نظام قدیم ،ریزنمرات دوره دیپلم (نظام قدیم وجدید )
به انضمام یک برگ کپی از آنها
 )4کارت عابر بانک به همراه رمز دوم اینترنتی ( جهت پرداخت شهریه )

تذکرات مهم
 .1حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت نام حضوری الزامی است.
 .2باتوجه به ابالغیه ثبت نامی آزمون سراسری سال  ۹۳۱7آن دسته از پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل ( معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر
از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالی از طرف داوطلبان به این سازمان باشد ) می باشند ،صرفا ثبت نام موقت ومشروط بعمل می آید تا نتیجه نهایی
توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم گردد.
 .3ضرورت دارد دانشجویان از اصل مدارک خود یکسری کپی برای خود داشته باشند اداره آموزش از ارائه کپی معذور است.
 .4الزم به ذکر است حتما پیش از مراجعه حضوری در تاریخ های ذکرشده ،پیش ثبت نام خود را بصورت اینترنتی انجام داده و پرینت آن را به همراه داشته
باشید.
 .5به همراه داشتن ریزنمرات دوره متوسطه ( دیپلم ) جهت ثبت نام برای پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی ضروری است.

جدول پرداخت شهریه علی الحساب جهت ثبت نام نیمسال اول 79 - 79
عنوان مقطع و رشته

ردیف

۹

مقطع کاردانی – رشته علوم پایه ( آمار )

2

مقطع کاردانی -رشته های فنی ومهندسی
) عمران  ،برق  ،مخابرات ،کامپیوتر(

۳

مقطع کارشناسی -رشته علوم پایه
(زیست شناسی سلولی ومولکولی ،زیست فناوری)

5

 3606660666ریال
 3306660666ریال

مقطع کارشناسی -رشته های علوم انسانی
( علوم قرآن وحدیث ،فلسفه وحکمت اسالمی ،علوم تربیتی،روانشناسی،حقوق ،مدیریت
بازرگانی،مدیریت صنعتی،حسابداری)

4

شهریه علی الحساب انتخاب واحد

مقطع کارشناسی -رشته های فنی ومهندسی

( مهندسی برق،مهندسی کامپیوتر،مهندسی عمران،مهندسی صنایع )

 3606660666ریال

 3606660666ریال
 3306660666ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  44166249-7و یا با آیدی تلگرام  https://t.me/Aletaha_amozeshتماس حاصل فرمائید.

