
 

  )98 (ورودي 	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  ١٣٩٨  وروديکارشناسی ارشد دانشجويان 

 مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :
 

  :شدگان تهنام پذيرفـ زمان و مكان ثبت1
  
   خودگردان پرديس وروزانه دانشجويان كارشناسي ارشد  حتا حرف الف از حرف  98شهريور  24شنبه يك 

  خودگردان پرديس ودانشجويان كارشناسي ارشد روزانه  غتا حرف  خ از حرف 98شهريور  25شنبه دو
  خودگردان نه و پرديسدانشجويان كارشناسي ارشد روزا يتا حرف  ف از حرف 98شهريور  26شنبه سه 

  
  15 الي 30/13و  30/12 الي 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: ـ مدارك ثبت2

 ، درمانبهداشت يا وزارت و فناوري ، تحقيقاتعلوم مورد تاييد وزارت كارشناسي تصوير مدرك برگ دوو  اصلالف) 
الزم  .باشد ) قيد شده(ليسانس كارشناسي دوره معدل در آن كه فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشكي و آموزش

عدل است موظفند ريز نمرات كارشناسي خود را به همراه داشته بذكر است دانشجوياني كه دانشنامه ايشان فاقد م
تاريخ فارغ التحصيلي و معدل را  بايست تصوير مدرك كارداني با ذكرآموختگان كارشناسي ناپيوسته مي (دانشباشند.

 ارائه نمايند.)

 باشند، الزمكارشناسي نميان تحصيالت گواهي موقت يا گواهي پاي ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته -1تبصره 
ي كه ) با محتوي فرم(ليسانس ارشناسياخذ كمحل  عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده گواهي اصل است
(ارائه اصل مدرك كارشناسي حداكثر تا دو ماه پس از .نمايند را ارائهسازمان سنجش درج شده است اطالعيه در 

وختگان مهمچنين دانش آ الزامي است در غير اينصورت از تحصيل فرد جلوگيري خواهد شد.) شروع ترم
مشمول مقررات 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.

دانشجوي سال آخر   شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشتهن دسته از پذيرفتهآ -2ره تبص
فرم معدل  ، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم استشوندالتحصيل ميفارغ 31/6/98حداكثر تا تاريخ اند و بوده

صفحه يا  ) 1دفترچه راهنماي (شماره  43صفحه درج در منيا  ماخوذه از سايت سازمان سنجش دانشجويان سال آخر



التحصيلي دوره را از موسسه آموزش عالي محل فارغ )2هاي تحصيلي (شماره دفترچه راهنماي انتخاب رشته 323
  .نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايندكارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت

اند، معدل آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده :استثناء
گرديده التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ عالي محل فارغغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش فار

 است.

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

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 و كارت ملي و دو سري شناسنامه اصلب)

 جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عكس قطعه 8ج) 

 راهنماي دفترچه 3در صفحه  مندرج »عمومي وظيفه مقررات«بند  به را با توجه وظيفه نظام وضعيت كه مدركي د) 
  )برادران كند (براي مشخص1398سال  ارشد ناپيوسته كارشناسي هايدوره يورود آزمون يك شماره

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

 مربوط به استفاده از سهميه هاي ايثارگران و ... هاينامهمعرفيو) 

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

 .اندشده پذيرفته اول رتبه با امتياز يو فناور ، تحقيقاتعلوم استعدادهاي درخشان وزارت هدايت شوراي 1393/5/5	

به صورت علي الحساب و ارائه  پرديس خودگردان كارشناسي ارشدميليون ريال براي دانشجويان  لواريز مبلغ چه) ح
 به نام 2177419006001شماره حساب بانك ملي شعبه مركزي به شماره ( كپي فيش واريزي.سري  دواصل و 

كه قادر به پرداخت مبلغ فوق به صورت يكجا  دانشجويان پرديس خودگردان فارابي  ه هنر)پرديس خودگردان دانشگا
ر هر حال بدون ارائه دارائه نمايند.  1/9/98به تاريخ توانند مبلغ دو ميليون تومان واريز و يك فقره چك باشند مينمي

  انجام نميشود.چك و فيش ثبت نام 
بانك ملي ايران شعبه مركزي بابت كارت چند منظوره و  2177419001000اب ريال به حس 000/300) واريز مبلغ  ط 

  دانشگاه هنر و پرديس خودگردان) .روزانه  كپي فيش بانكي ( مربوط به كليه دانشجويانسري  يك ارائه اصل و



ام نور، هاي شبانه، پرديس خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه پيپذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي دورهي) 
در صورت قبولي در آزمون تحصيالت  1397دانشگاههاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسي ارشدناپيوسته 

از دانشگاه خود اخذ نموده  25/9/1397مي بايست فرم انصراف از تحصيل خود را به تاريخ قبل از  1398تكميلي سال 
  و در زمان ثبت نام تحويل دهند.

  
  

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

  .تلقي ميگردد 

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

  نخواهد آمد.به عمل 
رداز (پرديس خودگردان) چنانچه پس از واريز وجه شهريه، قصد انصراف داشته باشند ، چنانچه .دانشجويان شهريه پ3

مهر ، 14مهر باشد شهريه ثابت و هزينه خدمات اموزشي از ايشان دريافت خواهد شد و پس از  13 انصراف قبل از
  يشان مسترد نخواهد شد.شهريه ثابت ، متغير و هزينه خدمات آموزشي از ايشان اخذ خواهد شد و وجهي به ا

چنانچه ظرفيت خالي در خوابگاههاي ملكي مجموعه پرديس كرج وجود داشته باشد، دانشگاه براي رفاه حال .4
  دانشجويان پرديس خودگردان فارابي تالش خواهد نمود ايشان را با تعرفه مصوب هيئت امناء در خوابگاه اسكان دهد.

  ا به همان شماره حساب اعالمي واريز گردد.دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيق. 4
اه هنر . جهت دريافت آخرين اطالعيه ها ، آئين نامه ها و اخبار آموزشي دانشگ5

  artedu@               زير عضو شويد.   ميتوانيد در كانال تلگرام، ايتا و سروش
 مي باشد. 30/06/98وع كالسها از تاريخ شر .6

  
  

  اره كل امور آموزشي دانشگاهاد                                                                                                           
  


