
 «اطالعیه»

کارشناسی مقطع  ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیالت تکمیلیمراحل و مدارک الزم برای 
  98-99سال تحصیلی  ارشد

 این دانشگاه، به اطالع می رساند: کارشناسی ارشدضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع  

از مراجعه حضوری به دانشگاه خواهشمند است ، لذا اینترنتی انجام می پذیردکلیه پذیرفته شدگان به صورت از ثبت نام  -1

 گردد.خودداری 
با  42/60/98شنبه مورخ چهارلغایت روز  42/60/98شنبه مورخ یکروز از  کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان مقطع  -2

، http://sama.azaruniv.ac.ir/SamaWeb/Login.aspxمراجعه به وب سایت دانشگاه به آدرس اینترنتی 

 نسبت به ثبت نام اوّلیه اینترنتی اقدام نمایند.

 عبارتند از: مراحل ثبت نام -1

   :به آدرس سما سامانه آموزشی ورود  به مرحله اوّل: 

http://sama.azaruniv.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx   

 دهید. الزم به ذکر استنوع کاربری خود را بر روی دانشجویان جدیدالورود قرار  ،ثبت نام سامانهورود به  بعد از نکته:

 شماره داوطلبی می باشد. کلمه عبور:ملی و  کد : شما کدکاربری

های مورد نیاز ثبت نام را از سامانه ثبت نام دانلود نموده و پس از تکمیل کلیه پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام اینترنتی فرم مرحله دوم:

تحویل  ههای مربوطآموزش دانشکده اداره  به  دانشکده ها اعالمی از سوی طبق جدول زمان بندی متعاقباً به صورت حضوری ،هااین فرم

 نمایند.

 پذیرفته شدگان محترم بایستی نسبت به پرداخت سرانه حق بیمه حوادث گروهی دانشجویان به مبلغ مرحله سوم:

)قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی( نزد بانک ملی شعبه ممقان  0107117117000ریال به شماره حساب  000/100

را در هنگام ثبت نام  اصل فیش مربوطهنموده و  بارگذاریواریز و اسکن فیش واریزی را در مراحل ثبت نام 

 تحویل دهند.حضوری به کارشناس امور دانشجویی 

 ها سامانه خوابگاه سکونت در خوابگاه های دانشگاه می توانند جهت ثبت نام به دانشجویان متقاضی  :چهارممرحله 
 مراجعه نمایند. http://dormitory.azaruniv.ac.ir  به آدرس

از  از شروع کالس و حضور در دانشگاه نسبت به رزرو غذا  ساعت قبل 71بایستی  کلیه دانشجویان مرحله پنجم: 
 آدرس زیر مراجعه به طریق

http://dinning.azaruniv.ac.ir .اقدام نمایند 

 ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت شماره دانشجویی میسر خواهد بود نکته:
 جهت مشاهده فایل راهنمای رزرو غذا به آدرس  لطفا  .(کدملی می باشد :رمز عبورشماره دانشجویی و  کدکاربری:)

xBCk1http://yon.ir/ در صورت بروز مشکل  حساس می باشد.حروف بزرگ و کوچک سامانه نسبت به د. یمراجعه نمای
  حاصل نمایید.اداره تغذیه تماس  02172717110با شماره 

 portal.saorg.ir/physicalhealthhttp//:تکمیل پرسشنامه سالمت جسم در سامانه اینترنتی  -  مرحله ششم:
تحویل مرکز پس از تکمیل فرم مربوطه از خروجی اطالعات سالمت جسم پرینت گرفته و ضروری بوده و دانشجو می باید 

 مهر می باشد( 70شهریور لغایت  10مربوطه از  مانه)مهلت ثبت نام در سا.نماید بهداشت واقع در دانشکده ادبیات
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  http://portal.saorg.ir/mentalhealthتکمیل پرسشنامه سالمت روانی در سامانه اینترنتی  مرحله هفتم:
مرکز اطالعات سالمت روان پرینت گرفته و تحویل از خروجی  ضروری بوده و دانشجو می باید پس از تکمیل فرم مربوطه

شهریور لغایت  10مربوطه از  مانه.)مهلت ثبت نام در سا .نماید )طبقه اوّل( مشاوره دانشگاه واقع در دانشکده ادبیات
 مهر می باشد( 70

 .هبا مراجعه به دانشکده های مربوط 70/00/08 مورخ روز شنبه ور در کالس ها ازضح -4

نام اعالم شده طبق جدول زمان بندی ثبت  های درس، کلیه پذیرفته شدگان بعد از حضور در کالسمقتضی است  -3
 :نمایندنسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام  با ارائه مدارک ذیل از سوی دانشکده های خود، 

 :تکمیلی برای ثبت نام مدارک الزم

مدرک کاردانی که در آن معدل کاردانی قید شده باشد در صورتی که معدل قید نشده باشد ارائه  رونوشتاصل و یک نسخه  -1
 ریزنمرات تحصیلی الزامی است.

که در آن معدل کارشناسی قید شده باشد در صورتی که قید نشده باشد ارائه مدرک کارشناسی رونوشتاصل و یک نسخه  -1
  ریزنمرات تحصیلی الزامی است. 

مدرک کارشناسی که قادر به ارائه اصل )فرم معدل( صل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ا  -7
 .نمی باشند

 شده تأیید گواهی اصل است الزم باشند نمی کارشناسی مدرک اصل ارائه به قادر دالیلی به که شدگانی پذیرفته :نکته
 (.نمایند ارائه نام ثبت زمان در دانشگاه تأیید از پس را مربوطه دانشگاه توسط

آموزش و پرورش برای معلمانی که مدارک تحصیلی آنان در گرو آموزش و پرورش می باشد و  اداره کلنامه از  ارائه -2
کاردانی )در عدل دوره کارشناسی و م بایدحتما . در این نامه ضروری می باشد امکان تحویل مدارک تحصیلی را ندارند

 .گرددصورت گذراندن ( قید 

  . حکم مرخصی ساالنه یا نامه موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت -1

 قطعه 11           7*2عکس تحویل   -0
اسکن شده  A2)تصویر کلیه صفحات شناسنامه به همراه کارت ملی در یک صفحه  کپیسری  2اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه   -7

 و کپی تهیه شود(.
و یا نامه ابطال معافیت تحصیلی برای  کارت پایان خدمت یا معافیت دایم یا پزشکی و تصویر آن )پشت و رو(  -8

 .(دانشجویان پسرویژه  ) آنو تصویر  آخردانشجویان سال 

 .)مورد نیاز اداره رفاه دانشجویی( آن از تمام صفحات کپیسری  1شناسنامه سرپرست خانواده و   -0

اول دوره کارشناسی که توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی )لیسانس( تأئید  رتبهاصل گواهی   -10
شده باشد برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آئین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیالن رتبه اوّل دوره 

با امتیاز رت علوم، تحقیقات و فنّاوری شورای هدایت استعدادهای درخشان وزا 11/02/1707کارشناسی مصوب جلسه 
 رتبه اوّل پذیرفته شده اند.
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 89-99جدول میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوّم در سال تحصیلی 

 

 واهد شد.خاساس شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد عمل تحصیلی، بر برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تبصره:

                                                  

 

 معاونت 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

 439/268/6/- 050/947/1/- 812/368/7/- 737/925/4/- 267/124/8/- علوم انسانی

سایر گروه 
 439/268/6/- 050/947/1/- 791/202/7/- 836/801/4/- 480/321/5/- های آموزشی


