
 «اطالعیه»

مزحله   کارشناسی ارشدمقطع  ثبت نام اس پذیزفته شدگان رشته های مختلف تحصیالت تکمیلی
  98-99سال تحصیلی  تکمیل ظزفیت

ایه  کارشىاسی ارشدمقطع  مزحلٍ تکمیل ظزفیت ضمه عزض تبزیک بٍ کلیٍ پذیزفتٍ شدگان 
 .داوشگاٌ، بٍ اطالع می رساود:

به اداره  11/00/09نبه مورخه دوشلغایت روز  10/00/09مورخه  یکشنبهدانشجویان عسیس جهت ثبت نام و تحویل مدارک از روز 

 آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند .

 مدارک الزم جهت ثبت نام 

اصل ٍ یک ًسخِ رًٍَضت هذرک کارداًی کِ در آى هعذل کارداًی قیذ ضذُ تاضذ در صَرتی کِ هعذل قیذ  -1
 ًطذُ تاضذ ارائِ ریشًوزات تحصیلی الشاهی است.

کِ در آى هعذل کارضٌاسی قیذ ضذُ تاضذ در صَرتی کِ قیذ  اصل ٍ یک ًسخِ رًٍَضت هذرک کارضٌاسی -2
 اهی است.  ًطذُ تاضذ ارائِ ریشًوزات تحصیلی الش

اصل گَاّی تأییذ ضذُ تَسظ داًطگاُ تزای داًطجَیاى سال آخز دٍرُ کارضٌاسی )فزم هعذل( کِ قادر تِ ارائِ اصل   -3
 هذرک کارضٌاسی ًوی تاضٌذ.

 گَاّی اصل است السم تاضٌذ ًوی کارضٌاسی هذرک اصل ارائِ تِ قادر دالیلی تِ کِ ضذگاًی پذیزفتِ :وکتٍ
 ًوایٌذ. ارائِ ًام ثثت سهاى در داًطگاُ تأییذ اس پس را هزتَعِ داًطگاُ تَسظ ضذُ تأییذ

ًاهِ اس ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش تزای هعلواًی کِ هذارک تحصیلی آًاى در گزٍ آهَسش ٍ ارائِ  -4
هی تاضذ . در ایي ًاهِ حتوا تایذ  پزٍرش هی تاضذ ٍ اهکاى تحَیل هذارک تحصیلی را ًذارًذضزٍری

 هعذل دٍرُ کارضٌاسی ٍ کارداًی )در صَرت گذراًذى ( قیذ گزدد.

 حکن هزخصی ساالًِ یا ًاهِ هَافقت کتثی ٍ تذٍى قیذ ٍ ضزط ساسهاى هتثَع تزای کارهٌذاى دٍلت .  -5

 قغعِ 12           3*4عکس   -6
سزی کپی )تصَیز کلیِ صفحات ضٌاسٌاهِ تِ ّوزاُ کارت هلی در یک  4اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی تِ ّوزاُ   -7

 اسکي ضذُ ٍ کپی تْیِ ضَد(. A4صفحِ 
کارت پایاى خذهت یا هعافیت داین یا پشضکی ٍ تصَیز آى )پطت ٍ رٍ( ٍ یا ًاهِ اتغال هعافیت تحصیلی   -8

 (.يیژٌ داوشجًیان پسز )تزای داًطجَیاى سال آخز ٍ تصَیز آى 

 .سزی کپی اس توام صفحات آى )هَرد ًیاس ادارُ رفاُ داًطجَیی( 1ضٌاسٌاهِ سزپزست خاًَادُ ٍ   -9

 پذیزفتِ ضذگاى هحتزم تایستی ًسثت تِ پزداخت سزاًِ حق تیوِ حَادث گزٍّی داًطجَیاى تِ هثلغ*** 

)قاتل ٍاریش در کلیِ ضعة ًشد تاًک هلی ضعثِ هوقاى  0107127113000ریال تِ ضوارُ حساب  000/100

ٍاقع  را در ٌّگام ثثت ًام حضَری تِ کارضٌاس اهَر داًطجَیی اصل فیش مزبًطٍٍاریش تاًک هلی( 

 .تحَیل دٌّذ ى هعاًٍت دًطجَییادر ساختو

 *** الع خواهد رسید*** شروع کالسها هنگام ثبت نام و تحویل مدارک به اط

 

 



 

 

 

 89-99در سال تحصیلی )شباوٍ(جديل میزان شهزیٍ مقطع کارشىاسی ارشد وًبت ديّم 

 

 َاّذ ضذ.خاساس ضیَُ ًاهِ اجزایی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ عول تحصیلی، تز  تزای سٌَات تحصیلی تیص اس چْار ًیوسال تبصزٌ:

                                                  

 یمعاونت آموزش و تحصیالت تکمیل                                                    

 اداره کل آموزش                                                                   

 

 گروه آموزشی

 شهریه ثابت

 ) هر نیمسال تحصیلی(
 به ریال

 شهریه متغیر

 ) هر واحد درسی(

 به ریال

 شهریه هر واحد پایان نامه

 به ریال

 آزمایشگاهی و کارگاهی نظری عملی نظری

 135/768/6 090/512/4 847/368/2 232/579/1 762/471/8 علوم انسانی

سایر گروه 
 135/768/6 090/512/4 254/707/2 836/804/1 180/374/9 های آموزشی


