دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي
مراجعه براي تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع كارشناسيارشد آزمون سال 1397
دوره هاي روزانه – نوبت دوم -پرديس خودگردان
دانشگاه عالمه طباطبائي ،ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفتهشدگان آزمون ورودی تحصيالت تکميلي سال
 1397به اطالع مي رساند ،ثبتنام و تشکيل پرونده در دو مرحله انجام ميپذيرد.
مرحله اول ثبت نام الكترونيكي:
مرحله اول به صورت الکترونيکيي در روزهاي پنجشننبه  97/6/15و جمعنه  97/6/16بيا ورود بيه پايگياه
اينترنتي دانشگاه به نشاني www.reg.atu.ac.ir :توسط هر يك از پذيرفتهشدگان بايد انجام گردد.
 داوطلب مي بايست نوع کاربری را "دانشيجوی ددييد اليورود " انتخيا وباکيدملي وشيماره داوطلبيي وارد
سيستم شود.
 پذيرفتهشدگان الزم است مدارك ذيل را اسکن و در پايگاه اينترنتي دانشگاه بارگذاری نمايند.
 -1صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر).
 -2روی و پشت کارت ملي.
 -3عکس
 -4اصل يا گواهي موقت مدرك کارشناسي که معدل در آن قيد شده باشد .پذيرفتهشيدگاني کيه قيادر بيه اراييه
اصل مدرك نمي باشند ،الزم است گواهي تأييد شده توسط دانشيگاه ييا مسسسيه آميوزل عيالي محيل اخيذ
کارشناسي را مطابق فرم شماره  2اسکن نمايند.
قابل توجه دانشجويان پرديس خودگردان
 پذيرفته شدگان پرديس خودگردان مبلغ  50/000/000/ريال معادل پنج ميليون تومان را به عنوان علي الحساشهريه تحصيلي از طريق کارت بانکهای عضو شبکه شتا  ،به صورت  Onlineپرداخت نمايند ،ليذا در دسيتر
بودن کارت بانك های عضو شبکه شتا در زمان ثبت نام الزامي اسيت .کياربر بيرای پرداخيت  Onlineباييد از
موارد زير در مورد کارت بانکي مورد استفاده ،مطلع باشد:
الف -شماره کارت )(PAN
 کلمه عبور )(PINج -تاريخ انقضای کارت )(Expire Date
د -کد CVV2

مرحله دوم تشكيل پرونده:
پذيرفته شدگان دوره روزانه – نوبت دوم وپرديس خودگردان ضروری است پس از انجيام مرحليه اول،
اصل مدارك اسکن شده فوق را به همراه مدارك ذيل از تياريخ سه شنبه  97/6/20و چهارشننبه 97/6/21
برای تشکيل پرونده به واحد تحصيالت تکميلي دانشكده ارائه نمايند.
 -1پوشه.
 -2اصل مدرك کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشيت ،درميان و آميوزل
پزشکي و يا شورای عالي انقال فرهنگي که در آن معدل دوره کارشناسي (ليسيانس) قييد شيده باشيد و سيه
برگ فتوکپي آن.
تبصره  :1دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخيذ کارشناسيي (مطيابق
فرم شماره .)2
تبصره  :2دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته مي بايست مدرک كارداني نيز ارايه نمايند.
تبصره  :3دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور سه برگ فتوكپي مدرک كارشناسي.
 -3اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
 12 -4قطعه عکس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال داری (پشت عکسها مشخصات درج شود).
 -5اصل و سه برگ تصوير کارت ملي (دائم -موقت).
 -6اصل فيش واريزی به مبلغ  100/000ريال به حسا  98722939به نيام حسيابهای متفرقيه نيزد بانيك تجيارت
شعبه شهيد سپهبد قره ني(کد  )209بابيت صيدور کيارت دانشيجويي( .قابيل پرداخيت در کلييه شيعب بانيك
تجارت سراسر کشور)
 -7معرفي نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقال اسالمي و يا وزارت دهاد کشاورزی برای پذيرفته شيدگان
سهميه رزمنده و دهادگران داوطلب بسيجي.
 -8گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مسسسه آموزل عالي محل اخذ کارشناسي برای پذيرفته شيدگان سيهميه
رتبه اول (مطابق فرم شماره .)1
 -9حکم مرخصي ساالنه يا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 -10چاپ فرم های مشخصات ،کارت دانشجويي و وضعيت نظام وظيفه (برای برادران) و بهيره منيدی از مزاييای
آموزل رايگان (مطابق فرم شماره ) 4و فرم مغايرت عکس دواطلب باچهره (فيرم شيماره  )5ضيروری اسيت
پذيرفته شدگان نسبت به تکميل فرم های يادشده اقيدام و بيرای مرحليه دوم ثبيت نيام ،بيه دانشيکده مربيوط
تحويل دهند.
 تذكرات مهم:
-1شروع کال ها ی نيمسال اول شنبه مورخ  97/6/24خواهد بود.
-2در صورت ودود نقص و کمبود مدارك تشکيل پرونده انجام نخواهد شد.
-3تشکيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اسا

برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و بيا اراييه اصيل شناسينامه و

اصل کارت ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گيردد .بيديهي اسيت ثبيت نيام پيس از طيي دو
مرحله (اينترنتي و تشکيل پرونده) قطعيت مي يابد و در صورتي که هر ييك از مراحيل طيي نشيود انصيرای تلقيي
خواهد شد.

بديهي است در هر زمان که تحصيالت تکميلي دانشگاه طبيق مفياد دفترچيه شيماره  1آزميون ورودی تحصييالت
تکميلي سال  1397و دستورالعمل سيازمان سينجش آميوزل کشيور ثبيت نيام دانشيجو را در بيدو ورود بيه عليت
مغايرت مقررات يا نقص مدارك مهم غير مجاز تشخيص دهد بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شيده (دانشيجوی
غير مجاز به تحصيل) در هر مرحله ای از تحصيل دلوگيری به عمل خواهد آمد.
 درصورت نياز به راهنمايي بيشتر با پرديس خودگردان تما
نام دانشکده
دانشکده ادبيات فارسي و زبانهای خاردي

حاصل نمائيد.

تحصيالت تکميلي

امور دانشجويي

امور مالي

خانم ابوطالبي

خانم متاني

آقای باطاني

88690030

88692345-9

88690021

داخلي 122
دانشکده الهيات و معاری اسالمي

خانم ترکستاني

خانم متاني

آقای باطاني

88681886

88692345-9

88690021

داخلي 122
دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشکده علوم ادتماعي

آقای عبدالملکي

آقای قصوری

خانم خداداد

48394159

48394169

48394168

خانمها محتسب و صابريان

آقای مالاحمدی

خانم اصغری

 22229383داخلي 257-300

22266619

22223006

خانم شعباني 88726383

آقای خان احمدلو

آقای آرخي

88554902

88703141

آقای نيکو دمال

آقای روزبهاني

48393122

48393113

خانم حسامي 44737593

خانم آقارفيعي 44737611

خانم مقدم 44737592

خانم مرادی 48392841

خانم چيت گر

خانم کميجاني

48392816

48392811

خانم زارع 44737579

خانم ابراهيمي 44737578

خانم نيك پور

خانم نعمت نژاد 88879326

آقای عرفانيان

دانشکده اقتصاد

دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي
دانشکده حقوق و علوم سياسي

دانشکده مديريت و حسابداری
دانشکده علوم ارتباطات

موسسه آموزل عالي بيمه اکو

خانم حاتمي 48393152

44737571
 -88770011-19داخلي
232

خانم اصغری 88703141

