مدارک الزم ثبت نام دانشجویان ورودی جدید گروه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم  ،از كليه این عزیزان دعوت ميگردد ضمن توجه به شرایط ثبت نام اعالم شده ذیل ،
در یكی از روزهای چهارشنبه مورخ ،14/06/97پنج شنبه ،15/06/97شنبه مورخ  97/06/17و یكشنبه مورخ 97/06/18
از ساعت  8:00صبح الي  14:00براي ثبتنام به موسسه مراجعه نمایند

مدارک عمومی :
-1

 2سري كپي شناسنامه ( تمام صفحات ) ،وكارت ملي (پشت و رو ) و ارائه اصل

-2

 2سري كپي كارت پایان خدمت یا كارت معافيت دائم (آقایان ) و ارائه اصل آن

-3

 6قطعه عکس پشت نویسي شده  3*4و براي آقایان فاقد كارت پایان خدمت  12قطعه

مدارک اختصاصی مقطع ارشد :
-1

اصل گواهينامه پایان تحصيالت دوره كارشناسي یا گواهينامه موقت و یا نامه فارغ التحصيلي از دانشگاه كارشناسي

-2

ریز نمرات تایيد شده دوره كارشناسي

-3

تایيدیه تحصيلي دوره كارشناسي

-4

كارنامه آزمون سراسري

-5

مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه  3دفترچه راهنماي شماره یك
آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397مشخص كند (براي برادران)

-6

اصل گواهي تایيد شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) براي آن دسته از داوطلباني
كه با توجه به مفاد آیيننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره  77897/21مورخ  1393/5/5شوراي
هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذیرفته شدهاند

-7

كپي برابر اصل مدرک دوره كارداني ( در صورت داشتن مدرک كارداني )

 -8آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تكمیل فرم انتخاب رشته (مورخ 97/03/12
لغایت  )97/03/24دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ  97/06/31فارغالتحصیل میشوند،
دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  40دفترچه
راهنماي (شماره  )1یا صفحه  268دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره  )2را از موسسه آموزش
عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي دریافت و آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمایند.
به منظور رفاه حال دانشجویان محترم شهریه بطور علی الحساب برای مقطع ارشد  7000000ریال تعیین گردیده است که به شماره
حساب  2136070188واریز گردد ( و یا از طریق دستگاه کارتخوان موسسه ) که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت می باشد
اداره آموزش موسسه آموزش عالی عالمه رفیعی

