اطالعيه ثبت نام دانشجويان جديد الورود دكتري (ورودي مهر )96
ضمن عرض خير مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه هنر به اطالع كليه
پذیرفته شدگان دكتري ورودي مهرماه  9316مي رساند ثبت نام ایشان
برابر مقررات و ضوابط ذیل صورت مي پذیرد :
1ـ زمان و مكان ثبتنام پذيرفتهشدگان :

دوشنبه  02شهريور 96
سه شنبه  02شهريور 96
چهارشنبه  00شهريور 96
از ساعت  8/02الي 20/02
 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 مدرك كارشناسي ارشد به همراه دو نسخه كپي و همچنين كپي مدرك كارشناسي و كارداني
ب)  8قطعه عکس
ج) كپي كارت ملي و شناسنامه  0سری
د) واريز مبلغ شصت ميليون ريال برای دانشجويان دكتري شبانه به صورت علي الحساب و ارائه اصل و دوسري كپي
فيش واريزی( .شماره حساب بانك ملي شعبه مركزی به شماره  0222029220222به 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.
ه) واريز مبلغ هفتاد ميليون ريال برای دانشجويان دكتري پرديس خودگردان به صورت علي الحساب و ارائه اصل و دو
سري كپي فيش واريزی( .شماره حساب بانك ملي شعبه مركزی به شماره  0222029226222به نام پرديس خودگردان
دانشگاه هنر) دانشجويان پرديس خودگردان فارابي كه قادر به پرداخت مبلغ فوق به صورت يکجا نميباشند ميتوانند
مبلغ چهار ميليون تومان واريز و يك فقره چك به مبلغ سه ميليون تومان به تاريخ  96/9/2ارائه نمايند .در هر حال بدون
ارائه چك و فيش ثبت نام انجام نميشود.
و ) واريز مبلغ  222/222ريال به حساب  0222029222222بانك ملي ايران شعبه مركزی بابت كارت چند منظوره و
ارائه اصل و يك سری كپي فيش بانکي ( مربوط به كليه دانشجويان دانشگاه هنر و پرديس خودگردان) .
ز) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مرد را مشخص كند  .همچنین دانش آموختگان مشمول
مقررات وظیفه عمومی نیز باید نامه معرفی به نظام وظیفه را که دارای تاریخ فارغ التحصیلی است از
دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد اخذ و به عنوان مدرک کارشناسی ارشد ارائه نمایند.

ح) اصل حکم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت .
ط) مدارك مرتبط به استفاده از سهميه مربيان ،شاهد و ...

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 دانشجوياني كه مدارك آنان ناقص باشد يا وجوه شهريه را واريز نكرده باشند  ،تحت هيچ شرايطي 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 هزينه خدمات اموزشي از ايشان دريافت خواهد شد و پس از ششم مهر ،
شهريه ترمي و هزينه خدمات آموزشي از ايشان اخذ خواهد شد و وجهي به ايشان مسترد نخواهد شد.

 .0دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيقا به همان شماره حساب اعالمی واريز گردد.
 .5جهت دريافت آخرين اطالعيه ها  ،آئين نامه ها و اخبار آموزشی دانشگاه هنر
ميتوانيد در كانال تلگرامی زير عضو شويد.
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