
  )98 مهر (وروديممتاز كارشناسي ارشد  طالعيه ثبت نام دانشجويانا
  

تبريك به پذيرفته شدگان راه يافته به مقطع آارشناسي ارشد آه ضمن عرض 
با استفاده از آئين نامه دانشجويان ممتاز بدون آزمون به دانشگاه هنر 

اند مي رس ١٣٩٨ورودي مهرماه به اطالع آليه دانشجويان وارد شده اند ، 
 ثبت نام ايشان برابر مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :

 
  :شدگان نام پذيرفتهـ زمان و مكان ثبت1
  
   98شهريور  24شنبه يك
   98شهريور  25شنبه دو

  98شهريور  26شنبه سه 
  30/12 الي 30/8از ساعت 
 15 الي 30/13

  
  ـ دانشگاه هنر  58اطع سي تير و فردوسي ـ پالك تهران ـ خيابان حافظ ـ خيابان سرهنگ سخايي ـ بين تق آدرس:

  58پالك  خيابان سرهنگ سخاييميدان امام خميني خيابان فردوسي  يا
  نام: ـ مدارك ثبت2
  . كه براي پذيرفته شدگان با آزمون درج شده است دانشگاه در سايتالف) كليه مدارك اعالمي   
  وارد بند الفسري عالوه بر م 1كپي كارت ملي و شناسنامه ب)   
بانك ملي ايران شعبه مركزي بابت كارت چند منظوره و  2177419001000ريال به حساب  000/300واريز مبلغ ج)   

  كپي فيش بانكيسري  يك ارائه اصل و
  مدركي كه وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مرد را مشخص كند . )  د
به  ادامه همين اطالعيه قابل تهيه است،) دريافت و تكميل و ارائه فرم مشخصات بررسي صالحيت عمومي (كه از ه

روي  سه قطعه عكستكميل شده همين فرم منضم به  دو نسخه كپيپرينت گرفته شود) به همراه  صورت پشت و رو
  اد بر موارد بند ب و جهر نسخه و يك سري كپي كارت ملي و كپي شناسنامه براي همين بند ماز

  هاي مندرج در اطالعيه فرم صالحيت عموميريال نزد بانك ملي به شماره حساب  000/440) واريز فيش به مبلغ و
  

  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 به عمل نخواهد آمد. دانشجوياني كه مدارك آنان ناقص باشد. از 2

  دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيقا به همان شماره حساب اعالمي واريز گردد.. 3



اه هنر . جهت دريافت آخرين اطالعيه ها ، آئين نامه ها و اخبار آموزشي دانشگ4
                              artedu@               زير عضو شويد.   و سروشميتوانيد در كانال تلگرام، ايتا 

  اره كل امور آموزشي دانشگاهاد
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