
 کارشناسی ارشدمقطع قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

 آنچه باید درباره ثبت نام بدانید: 1اطالعیه شماره 

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود این  رساندبه اطالع می ضمن عرض تبریک، 1397شدگان گرامی ورودی مهرماه پذیرفته

ام از آنجا که بازه زمانی ثبت ن دانشگاه در دو مرحله ثبت نام اینترنتی)غیر حضوری( و ثبت نام حضوری انجام خواهد شد.

دانشجویان گرامی ضمن  ضروری است، باشدمی 22/6/97لغایت  19/6/97 این دانشگاه در مورخ )غیرحضوری( اینترنتی

ها اقدام نموده و ، نسبت به تکمیل آنو اسکن مدارک مورد نیاز های مورد نیاز از سایت دانشگاهها و فرمدریافت سایر اطالعیه

 گام به گام به انجام رسانند. (2اطالعیه شماره )را براساس دستور العمل مربوطه  اینترنتی مراحل ثبت نام

در  4/7/97 لغایت 31/6/97ه زمانی زبا اصل مدارک مورد نیاز در با در دست داشتن شخصا   دانشجویان بایددر مرحله دوم 

 حضور یابندمحل دانشگاه 

 برنامه های زمان بندی مراجعه حضوری متعاقبا اعالم خواهد شد.

 2اطالعیه شماره  باشد و جزئیات آن درمطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور میجهت ثبت نام مدارک مورد نیاز 

 آمده است

 
 

 :تذکرات مهم 

 

 حضور در کالسها نیز طبق برنامه  .می باشد 31/6/97مصوب دانشگاه شروع کالس ها از تاریخ  یبر اساس تقویم آموزش

 هر رشته الزامیست.

  شخصا بایستی جهت ثبت نام حضور داشته باشد. گانپذیرفته شدحضوری در روز ثبت نام 

 که متعاقبا اعالم خواهد توجه به رشته/گرایش قبولی  با بندی وزمانبرنامه شدگان مطابق الزم است کلیه پذیرفته

 دیگرچنانچه در تاریخی غیر از تاریخ مقرر جهت ثبت نام مراجعه نمایند به دلیل تداخل با ) مراجعه نمایند.شد،

 (.رشته/گرایشها امکان پذیرش و ثبت نام میسر نخواهد بود

 باشد.الزامی میجهت پذیرش دانشجویان  مدارک در روزهای مذکور  کلیه ارائه اصل 
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 034-31623263،  034-31623176 :شماره تماس
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