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رساند ثبت نام ايشان  مي 1398سال كليه دانشجويان كارشناسي  ضمن عرض خير مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه هنر به اطالع 

  برابر مقررات و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد :
  
  نر جهت اطالع رساني به قرار زير است  :تقويم ثبت نامي پذيرفته شدگان دانشگاه ه -1

  زمان ثبت نام بر اساس حرف اول نام خانوادگي : 
  
  دانشجويان كارشناسي  ذتا حرف الف از حرف  98شهريور  30شنبه  

  دانشجويان كارشناسي  لتا حرف  ر از حرف 98شهريور  31شنبه يك
   دانشجويان كارشناسي يتا حرف  م از حرف  98مهر  1شنبه دو
  

  30/12  الي 30/8از ساعت 
  15الي  30/13

مكان ثبت نام : تهران  خ حافظ  خ سرهنگ سخايي بعد از تقاطع سي تير  و يا ميدان امام خميني خيابان فردوسي خ سرهنگ 
  علوم نظري و مطالعات عالي هنرساختمان دانشكده سخايي  

يكي از والدين محترم دانشجو در حين تذكر خيلي مهم : جهت آشنايي و گفتگو در جلسه توجيهي حضور 
  .گردد)صبح آغاز مي 10(جلسه توجيهي راس ساعت ثبت نام الزامي است.

  
مراجعه و از تمامي مدارك  ،در خصوص ثبت نام دانشجويان كارشناسي ،ابتدا الزم است به اطالعيه سازمان سنجشمدارك الزم : 

  ما مدارك زير را همراه داشته باشند.الزم مطلع شويد. ليكن كليه داوطلبان الزم است حت
 اطالعيه ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشوربند ج مدارك مورد اشاره در  -1

 برگ كپي . دوبه انضمام و ديپلم براي داوطلبان نظام قديم اصل ريز نمرات ديپلم و سه سال قبل از  -2

 سري كپي از تمام صفحات آن . 2اصل شناسنامه و  -3

 ه در سال جاري .تهيه شد 3×4قطعه عكس 8 -4

 برگ كپي به انضمام آن . 2اصل كارت ملي و  -5

در دولت در روزهاي ثبت نام  خدمات پيشخوان نماينده دفاتر( آخرين مدرك تحصيليرسيد پستي براي تاييديه  -6
 ).محل ثبت نام حضور خواهند داشت

از پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي كه مشمول ه پذيرفته شدگان مرد را مشخص كند.(مدركي كه وضعيت نظام وظيف  -7
 آيد).يچ شرايطي ثبت نام بعمل نمينظام وظيفه هستند و از معافيت تحصيلي در مقطع كارداني استفاده نموده اند تحت ه

 اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .  -8



منظوره و  بانك ملي ايران شعبه مركزي بابت كارت چند 2177419001000يال به حساب ر 000/003واريز مبلغ  -9
 به نام درآمدهاي دانشگاه هنر ارائه اصل و كپي فيش بانكي

  (اصل و كپي كارت ايثارگري) مدارك مربوط به استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر -10
  

  تذكرات مهم :
 .زمان ثبت نام الزامي است شدگان با مدارك آامل درحضور آليه پذيرفته .١

 

تحت هيچ شرايطي ، ور نيابندو يا شخصا حض، شهريه واريز نكرده باشند از دانشجوياني كه مدارك آنان ناقص باشد .2
 ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

خصا گردد دانشجويان شتوصيه ميلذا  ،با توجه به اينكه اكثر خدمات دانشگاهي با كارت بانكي شتاب قابل ارائه است .3
نسبت به افتتاح حساب و دريافت كارت بانكي كه رمز دوم آن فعال باشد اقدام نمايند.(با توجه به اينكه پرداختهاي وام ، 

گردد حساب در بانك تجارت افتتاح ، توصيه ميحسابهاي تجارت در حال انجام است كار دانشجويي و ... در دانشگاه با
  سالن ثبت نام حضور خواهد يافت. . در صورت امكان نماينده بانك درگردد)

و به نام خانوادگي فرد  دقت فرمائيد مبالغ تعيين شده دقيقا به همان شماره حساب اعالمي.  4
  واريز گردد. پذيرفته شده،

توانيد در اه هنر ميها و اخبار آموزشي دانشگنامهها، آئين. جهت دريافت آخرين اطالعيه5
  artedu@               شويد.   عضو كانال تلگرام، سروش و ايتا

  مي باشد. 02/07/98از تاريخ  ي كارشناسيوع كالسها. شر6
  

 موزش كل دانشگاهآ


