
 (96 مهر )وروديممتاز كارشناسي ارشد  طالعيه ثبت نام دانشجويانا

 
تبريك به پذيرفته شدگان راه يافته به مقطع كارشناسي ارشد كه ضمن عرض 

با استفاده از آئين نامه دانشجويان ممتاز بدون آزمون به دانشگاه هنر 

اند مي رس 9316ورودي مهرماه به اطالع كليه دانشجويان وارد شده اند ، 

 ثبت نام ايشان برابر مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :

 
 :شدگان نام پذيرفتهـ زمان و مكان ثبت1
 

  69شهريور  02شنبه دو
  69شهريور  02شنبه سه 

  69شهريور  00شنبه چهار

 02/20 الي 02/8از ساعت 
 21 الي 02/20

 
 ـ دانشگاه هنر  18تقاطع سي تير و فردوسي ـ پالك تهران ـ خيابان حافظ ـ خيابان سرهنگ سخايي ـ بين  آدرس:

 18پالك  خيابان سرهنگ سخاييميدان امام خميني خيابان فردوسي  يا
 ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی

 نام: ـ مدارك ثبت2
 . كه برای پذيرفته شدگان با آزمون درج شده است سازمان سنجش آموزش كشور در سايتالف( كليه مدارك اعالمي   
 سری عالوه بر موارد بند الف 2كپي كارت ملي و شناسنامه ب(   
بانك ملي ايران شعبه مركزی بابت كارت چند منظوره و  0211026222222ريال به حساب  222/222لغ واريز مبج(   

 كپي فيش بانکيسری  يك ارائه اصل و
 مدركي كه وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مرد را مشخص كند . (  د

( دريافت و تکميل و ارائه فرم مشخصات بررسي صالحيت عمومي )كه از همين سايت به صورت پشت و رو پرينت ه

تکميل شده همين فرم منضم به سه قطعه عکس روی هر نسخه و يك سری كپي  دو نسخه كپيگرفته شود( به همراه 

 كارت ملي و كپي شناسنامه برای همين بند مازاد بر موارد بند ب و ج

به  0222202222221086يا  0210226222220ريال نزد بانك ملي به شماره حساب  222/002واريز فيش به مبلغ  (و

 نام خزانه داری كل و ارائه اصل و كپي فيش.

 

 مهم : اتتذكر
 

و عدم مراجعه در تاريخ فوق به منزله انصراف از تحصيل  حضور شخص دانشجو در زمان ثبت نام الزامی است. .2

  .يگردد تلقي م

 

 تحت هيچ شرايطي ثبت نام به عمل نخواهد آمد. . از دانشجوياني كه مدارك آنان ناقص باشد0

 دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيقا به همان شماره حساب اعالمی واريز گردد.. 0



. جهت دريافت آخرين اطالعيه ها ، آئين نامه ها و اخبار آموزشی دانشگاه هنر 4

 artedu@               ال تلگرامی زير عضو شويد.  ميتوانيد در كان

 

 
 اره کل امور آموزشی دانشگاهاد                                                                                                           

 


