اطالعيه ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد جديد الورود (ورودي )96
ضمن عرض خير مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه هنر به اطالع كليه
دانشجويان کارشناسی ارشد ورودي  9316مي رساند ثبت نام ايشان برابر
مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :
1ـ زمان و مكان ثبتنام پذيرفتهشدگان :

دو شنبه  02شهريور  69از حرف الف تا حرف ح دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه  ،شبانه و پرديس خودگردان
سه شنبه  02شهريور  69از حرف خ تا حرف غ دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه  ،شبانه و پرديس خودگردان
چهارشنبه  00شهريور  69از حرف ف تا حرف ي دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه  ،شبانه و پرديس خودگردان

از ساعت  8/02الي  20/02و  20/02الي 21
آدرس :تهران ـ خيابان حافظ ـ خيابان سرهنگ سخايي ـ بين تقاطع سي تير و فردوسي ـ پالك  18ـ دانشگاه هنر
يا ميدان امام خميني خيابان فردوسي خيابان سرهنگ سخايي پالك 18
ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی
2ـ مدارك ثبتنام:

الف)اصل و دو برگ تصوير مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و يا شورای عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده
باشد(.دانشآموختگان كارشناسي ناپيوسته مي بايست تصوير مدرك كارداني با ذكر تاريخ فارغ التحصيلي و معدل را
ارائه نمايند).
تبصره - 1پذيرفتهشدگاني كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي نميباشند ،الزم است اصل گواهي تاييد شده
توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) با محتوی فرمي كه در اطالعيه سازمان سنجش
درج شده است را ارائه نمايند( .ارائه اصل مدرک کارشناسی حداکثر تا دو ماه پس از شروع ترم الزامی است در غیر
اینصورت از تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد ).همچنین دانش آموختگان مشمول مقررات وظیفه عمومی
نیز بای د نامه معرفی به نظام وظیفه را که دارای تاریخ فارغ التحصیلی است از دانشگاه محل تحصیل مقطع
کارشناسی اخذ و به عنوان مدرک کارشناسی ارائه نمایند.
تبصره - 2آن دسته از پذيرفتهشدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تکميل فرم انتخاب رشته (مورخ  69/3/21لغایت
 )69/3/22دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ  69/9/31فارغالتحصیل میشوند ،دانشجوی سال آخر
شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  36دفترچه راهنمای (شماره  )2يا صفحه
 252دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصيلي (شماره  )0را از موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره
كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره - 3پذيرفتهشدگاني كه دارای مدرك تحصيلي معادل ميباشند الزم است واجد شرايط مفاد «آييننامه شركت
دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهای مقاطع باالتر» مصوب جلسه  841مورخ  60/4/21شورای گسترش
آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری كه طی بخشنامه شماره  2/33933مورخ  22/5/62توسط معاونت
آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده،

باشند.

استثناء  :آن دسته از داوطلباني كه دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نمودهاند ،معدل
فارغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوی موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي آنان ،لحاظ گرديده
است.
ب)اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سری فتوكپي از تمام صفحات آنها
ج)  8قطعه عکس تمام رخ  0×4تهيه شده در سال جاری
د) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه  0دفترچه راهنمای
شماره يك آزمون ورودی دورههای كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 2069مشخص كند (برای برادران)
ه) حکم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت
و) معرفينامههای مربوط به استفاده از سهميه های ايثارگران و ...
ز) اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) برای آن دسته از
داوطلباني كه با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره  21/33263مورخ
 5/5/1363شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با امتياز رتبه اول

پذيرفته شدهاند.

ح) واريز مبلغ دوازده ميليون ريال بابت شهريه دانشجويان شبانه (نوبت دوم) کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت
عليالحساب و ارائه اصل فيش و دو سری كپي آن( .شماره حساب بانك ملي شعبه مركزی به شماره
 2122019117112به نام دانشگاه هنر) .با توجه به اينکه دانشجويان شبانه در سيستم دولتي تحصيل مي نمايند،
دانشگاه نميتواند از ايشان چك دريافت نمايد ،لذا واريز وجه فوق الزامي است.
ط) واريز مبلغ چهل ميليون ريال برای دانشجويان کارشناسی ارشد پردیس خودگردان به صورت علي الحساب و ارائه
اصل و دو سری كپي فيش واريزی( .شماره حساب بانك ملي شعبه مركزی به شماره  2122019116111به نام
پرديس خودگردان دانشگاه هنر) دانشجويان پرديس خودگردان فارابي كه قادر به پرداخت مبلغ فوق به صورت يکجا
نميباشند ميتوانند مبلغ دو ميليون تومان واريز و يك فقره چك به مبلغ دو ميليون تومان به تاريخ  69/6/2ارائه نمايند.
در هر حال بدون ارائه چك و فيش ثبت نام انجام نميشود.

ی ) واريز مبلغ  222/222ريال به حساب  0211426222222بانك ملي ايران شعبه مركزی بابت كارت چند منظوره و
ارائه اصل و يك سری كپي فيش بانکي ( مربوط به كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم دانشگاه هنر و پرديس
خودگردان) .

تذكرات مهم :
 .2حضور شخص دانشجو در زمان ثبت نام الزامی است .و عدم مراجعه در تاريخ فوق به منزله انصراف از تحصيل
تلقي ميگردد و دانشگاه مجاز است برای اين ظرفيت خالي  ،از سازمان سنجش تقاضای تکميل ظرفيت نمايد.
 .0از دانشجویانی که مدارک آنان ناقص باشد یا وجوه شهریه را واریز نكرده باشند  ،تحت هیچ شرایطی ثبت نام
به عمل نخواهد آمد.
. 0دانشجويان شهريه پرداز (نوبت دوم و پرديس خودگردان) چنانچه پس از واريز وجه شهريه ،قصد انصراف داشته
باشند  ،چنانچه انصراف قبل از  1مهر باشد شهريه ثابت و هزينه خدمات اموزشي از ايشان دريافت خواهد شد و پس از
ششم مهر  ،شهريه ثابت  ،متغير و هزينه خدمات آموزشي از ايشان اخذ خواهد شد و وجهي به ايشان مسترد نخواهد
شد.
.4چنانچه ظرفيت خالي در خوابگاههای ملکي مجموعه پرديس كرج وجود داشته باشد ،دانشگاه برای رفاه حال
دانشجويان پرديس خودگردان فارابي تالش خواهد نمود ايشان را با تعرفه مصوب هيئت امناء در خوابگاه اسکان دهد.

 .4دقت فرمائید مبالغ تعیین شده دقیقا به همان شماره حساب اعالمی واریز گردد.
 .5جهت دریافت آخرین اطالعیه ها  ،آئین نامه ها و اخبار آموزشی دانشگاه هنر
میتوانید در کانال تلگرامی زیر عضو شوید.
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