
 

  )96 (ورودي تكميل ظرفيت	جديد الورودكارشناسي ارشد  اطالعيه ثبت نام دانشجويان
  

ضمن عرض خير مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه هنر به اطالع آليه 
مي رساند ثبت نام ايشان برابر  ١٣٩۶  وروديتکميل ظرفيت دانشجويان 

 مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :
 

  :شدگان نام پذيرفتهـ زمان و مكان ثبت1
 

  15/8/96شنبه مورخ دو كليه دانشجويان فقط روز  
  

  15الي  30/8از ساعت 
  

  ـ دانشگاه هنر  58تهران ـ خيابان حافظ ـ خيابان سرهنگ سخايي ـ بين تقاطع سي تير و فردوسي ـ پالك  آدرس:
  58پالك  خيابان سرهنگ سخاييميدان امام خميني خيابان فردوسي  يا
  نام: رك ثبتـ مدا2

 يا وزارت و فناوري ، تحقيقاتعلوم ) مورد تاييد وزارتليسانس) كارشناسي تصوير مدرك و يك برگ اصل )1  
) قيد (ليسانس كارشناسي دوره معدل در آن كه فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت

 .باشد شده

 گواهي اصل است باشند، الزم) نميليسانس)كارشناسي  مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانييرفتهپذ -1تبصره 
) با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه (اين (ليسانس اخذ كارشناسيمحل  عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده

وختگان مشمول مقررات مهمچنين دانش آ .نمايند يافت است) را ارائهفرم از دانشگاههاي محل قبولي قابل در
وظيفه عمومي نيز بايد نامه معرفي به نظام وظيفه را كه داراي تاريخ فارغ التحصيلي است از دانشگاه محل 

 تحصيل مقطع كارشناسي اخذ و به عنوان مدرك كارشناسي ارائه نمايند.

 

ي كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي شدگانآن دسته از پذيرفته -2تبصره 
دانشجوي سال آخر شناخته شده و  شوند،التحصيل ميفارغ 31/6/96اند و حداكثر تا تاريخ دانشجوي سال آخر بوده

دوره كارشناسي در فرم التحصيلي توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ رافرم معدل دانشجويان سال آخر الزم است 
 .نام به محل قبولي ارائه نمايندمذكور درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت

نامه شركت آيين«باشند الزم است واجد شرايط مفاد داراي مدرك تحصيلي معادل مي كه شدگانيپذيرفته -3تبصره 
شوراي گسترش  15/4/92مورخ  845مصوب جلسه » ع باالتردارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاط

توسط معاونت  92/5/28مورخ  77633/2طي بخشنامه شماره كه  و فناوري آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات
 .آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند



  آنها صفحات از تمام فتوكپي سري يكو كارت ملي و  شناسنامه اصل )2

 جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عكس قطعه  شش 39

 ورودي آزمون يك شماره راهنماي دفترچه »عمومي وظيفه مقررات«بند  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت كه مدركي )4
 ).برادران كند (براي مشخص 1396) سال اپيوستهارشد ن كارشناسي هاي(دوره تكميلي تحصيالت

  دولت كارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون كتبي يا موافقت ساالنه مرخصي كم)ح5

توسط  1396- 97 تحصيلي سال دوم نيمسال واحد براي از انتخاب حداكثر تا قبل است الزمذيل  هاينامهمعرفي )6
از  در غير اينصورتارسال شده باشد،  قبولي محل عالي آموزش موسسه از محل مربوط صادر و به اي ذيربطارگانه
 عمل به ممانعت جاري تحصيلي سال دوم نيمسالدر موعد مقرر واصل نشده باشد، براي نام داوطلباني كه فرم آنان ثبت

 .گرددمي تلقي »يكن لم كان« آنان خواهد آمد و قبولي

 ذيربط بطور يكجا به توسط ارگانهاي 6- 1رديف  مربوط به هاي ، گواهيشده انجام هاي هماهنگي براساس -تبصره
 .خواهد شد ارسال شدگان پذيرفته قبوليمحل  عاليآموزش موسسه

جهاد  (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت اسالميانقالب  پاسدارانسپاه  از ستاد مشتركرسمي نامه معرفي -1-6
و  1 ماده به باتوجه باشد داوطلب قيد شدهدر آن  مذكور كه ارگانهاي از روساي كشاورزي با امضاء و مهر هريك

 به بسيجي داوطلب و جهادگران ورود رزمندگان براي ايجاد تسهيالت قانون اجرايي نامهدر آيين آن گانه 4 هايتبصره
 رزمندگان از سهميه مذكور واجد شرايط استفاده نامهدر آيين و ساير شرايط مندرج عالي آموزش دانشگاهها و موسسات

 .باشدمي

اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتيب بنياد شدهپذيرفته ايثارگران و رزمندگان  داوطلبانيكه با استفاده از سهميه -2-6
نامي از نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبتباشد، در زمان ثبتشهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي

ولي دانشگاهها و موسسات سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قب
 .باشدآموزش عالي مي

 از داوطلباني دسته آن ) براي(ليسانس اخذ كارشناسي محل عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده گواهي )7
 شوراي 5/5/1393	مورخ  77897/21نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره آيينمفاد  به با توجه كه

 .اندشده پذيرفته اول رتبه با امتياز و فناوري ، تحقيقاتعلوم استعدادهاي درخشان وزارت هدايت

  



به صورت علي الحساب و  پرديس خودگردان كارشناسي ارشدميليون ريال براي دانشجويان  لواريز مبلغ چه )8  
 به نام 2177419006001لي شعبه مركزي به شماره شماره حساب بانك م( كپي فيش واريزي.سري  دوارائه اصل و 

كه قادر به پرداخت مبلغ فوق به صورت يكجا  دانشجويان پرديس خودگردان فارابي  پرديس خودگردان دانشگاه هنر)
ند. ارائه نماي 1/10/96به مبلغ دو ميليون تومان به تاريخ توانند مبلغ دو ميليون تومان واريز و يك فقره چك باشند مينمي
  ر هر حال بدون ارائه چك و فيش ثبت نام انجام نميشود.د

بانك ملي ايران شعبه مركزي بابت كارت چند منظوره و  2177419001000ريال به حساب  000/100) واريز مبلغ  و 
  كپي فيش بانكي سري  يك ارائه اصل و

  مهم : اتتذكر
 
مراجعه در تاريخ فوق به منزله انصراف از تحصيل تلقي  و عدم حضور شخص دانشجو در زمان ثبت نام الزامي است. .1

 .ميگردد 

 
، تحت هيچ شرايطي ثبت نام  يا وجوه شهريه را واريز نكرده باشنداز دانشجوياني كه مدارك آنان ناقص باشد . 2

  نخواهد آمد.به عمل 
انصراف داشته باشند ، چنانچه .دانشجويان شهريه پرداز (پرديس خودگردان) چنانچه پس از واريز وجه شهريه، قصد 3

، شهريه آنباشد شهريه ثابت و هزينه خدمات اموزشي از ايشان دريافت خواهد شد و پس از آبان  20 انصراف قبل از
  ثابت ، متغير و هزينه خدمات آموزشي از ايشان اخذ خواهد شد و وجهي به ايشان مسترد نخواهد شد.

  به همان شماره حساب اعالمي واريز گردد.دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيقا . 4
. جهت دريافت آخرين اطالعيه ها ، آئين نامه ها و اخبار آموزشي دانشگاه هنر 5

  artedu@               ميتوانيد در كانال تلگرامي زير عضو شويد.  
بر اساس تصميم دانشگاه در  گرددي پرديس كه در كرج برگزار ميكالسها. شروع 6

اعالمي  بنابراين مراجعه در تاريخو بالفاصله پس از ثبت نام آغاز ميگردد  لاونيسمال 
براي ثبت نام الزامي است (ندرتا تشكيل كالسهاي بعضي رشته ها در نيمسال دوم 

  محتمل است).
به وب سايت دانشگاه  و خوابگاه دانشجوئي . جهت اطالع از امكانات پرديس فارابي7

تماس حاصل  02632523839جعه و يا با شماره هنر (بخش پرديس فارابي) مرا
  .نمائيد



دانشجويان تكميل ظرفيت روزانه مرمت اشياء نيز برابر مفاد همين اطالعيه براي . 8
 ثبت نام مراجعه نمايند.

  
  

  اره كل امور آموزشي دانشگاهاد                                                                                                           
  


