دستورالعمل و برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 1397-98
مقطع کارشناسی دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه)
ضمـن عـرض تـبریک وخیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسري سال تحصیلي  1397به اطالع مي رساند ثبت
نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام مي پذیرد.
مرحله اول :
بصورت غیر حضوري (اینترنتي) درروزهاي یکشنبه مورخ  97/6/25و دوشنبه مورخ  97/6/26با ورود به پایگاه اینترنتي دانشگاه
به نشاني  www.atu.ac.irتوسط هریک از پذیرفته شدگان باید انجام گردد.


اطالعیه نحوه ورود به سیستم و ثبت اطالعات در پایگاه اینترنتي مذکور دربخش سامانه آموزشي سما (دانشجویان جدیدالورود)
وجود دارد .دانشجویان جدیدالورود با کد ملي و شماره داوطلبي سنجش ،مي توانند وارد سیستم شوند.



پذیرفته شدگان الزم است مدارک ذیل را اسکن و در پایگاه اینترنتي دانشگاه (سامانه آموزشي سما) بارگذاري نمایند .

 -1صفحه اول شناسنامه ( درصورت دارابودن توضیحات صفحه آخرنیزالزامي است )
 -2پشت و روي کارت ملي
 -3عکس داوطلب
 -4گواهي نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه و پیش دانشگاهي منضم به ریزنمرات
 الزم است پذیرفته شدگان تاییدیه ثبت نام وکد رهگیري خود را چاپ نمایند و در زمان تشکیل پرونده ارائه دهند .
قابل توجه  :پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم ( شبانه)

پـذیـرفـتـه شـدگـان دوره نوبت دوم (پس از اخذ کد رهگیري و شماره دانشجویي از سامانه؛ بعد از  24ساعت نسبت به پرداخت
شهریه اقدام نمایند ).مـبلغ  10/000/000ریال ( ده میلیون ریال ) معادل یک میلیون تـومـان را بـه عنوان شهریه تحصیلي ازطریـ
شبکه شتاب ،بصورت  onlineپـرداخـت نـمـایـنـد  .لـذا در دسـتـرس بودن کارت بانکهاي عضو شبکه شـتــاب در زمــان
ثـبـت نـام الـزامي اسـت  .کـاربـر براي پرداخت  onlineباید از موارد زیر در مورد کارت بانکي مورد استفاده ،مطلع باشد :
الف  -شماره کارت ( ) PAN
ب  -کلمه عبور ( ) PIN
ج  -تاریخ انقضاي کارت ( ) Expire Date
د  -کد CVV2
مرحله دوم:
کلیه پذیرفته شدگاني که مرحله اول ثبت نام الکترونیکي را انجام داده اند الزم است طب برنامه زمانبندي اعالم شده در روزهاي
یکشنبه مورخ  97/7/1و دوشنبه مورخ  ( 97/7/2مطاب

جدول پیوست) با در دست داشتن اصل مدارک مشروحه ذیل جهت

تشکیل پرونده به دانشکده هاي مربوطه مراجعه نمایند.
 شـروع کـالسهـاي (دانشجویان ورودي جدید) نـیمسال اول سال تحصیلي 97-98دوشنبه مورخ  2مهر ماه 1397
خواهد بود .
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مدارک الزم برای کلیه پذیرفته شدگان جهت تشکیل پرونده :
 - 1پرینت کد رهگیري مربوط به تایید ثبت نام غیر حضوري( اینترنتي)
 -2اصـل و دو برگ تصویرمدرک گواهینامه دوره چهارساله و یاشش ساله نظام قدیم آموزش مـتوسطه
 -3اصل مدرک یا گواهي تحصیلي متوسطه سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه و  2برگ تصویرآن

 -4اصل و دو برگ ریزنمرات تایید شده دوره متوسطه ( دیپلم) و دو سال ماقبل براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه
 -5اصل و دو برگ تصویرگواهي نامه پایان دوره پیش دانشگاهي یا گواهي آن براي داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه و ریزنمرات آن

 – 6اصل و دو برگ تصویر مدرک دیپلم و یا گواهي دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه و سال ماقبل دیپلم وریزنمرات آن
 – 7اصل و دو برگ تصویر مدرک کارداني یا گواهي مدرک دوره کارداني براي دارندگان مدرک کارداني
 - 8اصـل شـنـاسـنـامـه و  4بـرگ تـصـویر از تمام صفحات آن
 – 9اصل و  4برگ تصویر کارت ملي (دایم – موقت )
 – 10عـکـس  3×4جـدیـد  12قـطـعـه (در پشت عکس ها باید مشخصات :نام ونام خانوادگي ،شماره شناسنامه ،تاریخ تولد ،نـام
رشته قبولي حتما" درج شود ) ضمنا" عکس دانشجویان دختر با حجاب کامل باشد.
 – 11کـلـیـه پـذیـرفـتـه شـدگـان (دوره هاي روزانه و نوبت دوم) افراد ذکور مشمول و غـیـرمـشـمـول خـدمــت نـظــام
وظـیـفه مدارک مربوط به نظام وظیفه را همراه داشته باشند ( .مدارک مربوط به نظام وظیفه اعم از دفترچه آمـاده بـه خـدمت بـدون
مهرغیبت ،کارت پایان خدمت یا اصل برگه ترخیص از خدمت ،کارت معافیت دائم ،برگه معافیت موقت در زمان اعتبار آن و هرنـوع مـدرکي
که مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه باشد) .
 - 12ارائه اصل وتصویر رسید پستي برگ درخواست ارسال تائیدیه پیش دانشگاهي بـراي فارغ التحصیالن نظام جدید  /تـائـیدیه دیـپلم
متوسطه براي فارغ التحصیالن نظام قدیم متوسطه به نشاني و عنوان دانشکده محل تحصیل( .نماینده دفاتر پیشخوان دولـت در روزهـاي
ثبت نام حضوري در پردیس شماره  1و دانشکده ها جهت صدور رسید پستي حضور خواهد داشت).
 مـهـلـت ارائه اصل تاییدیه ،حـداکـثـر تـا پـایـان نـیـمـسـال اول سـال تحصیلي ) 97/11/30( 1397-98مي باشد.

 -13پرینت پرداخت شهریه ،دانشجویان شهریه پرداز( نوبت دوم ) ملزم هستند قبل از تشـکیل پرونـده پرینـت صـفحه کـارنــامه
نـیـمـسال مـالي خـود را کـه اطـالعـات پـرداخـت الـکـتـرونـیـکي انـجـام شـده ( شهریه تحصیلي) در آن بطور کامـل ثبـت
شده ،چاپ نموده و پس از تائید امور مالي دانشکده ،به عنوان مدرک مالي تحویل کارشناس تشکیل پرونده نمایند) .
 – 14ارائه اصل و تصویر فیش واریزي به مبلغ  100/000ریال (صد هزارریال ) به حساب شـماره  98722939بانـک تجـارت ( قابـل
پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) دروجه درآمدهاي متفرقه دانشگاه جهت صدورکارت دانشجویي
** تذکرات مهم :
 – 1چنانچه دانشجویي مرحله اول ثبت نام را انجام نداده باشد منصرف شناخته شده و مجاز به طي مرحله دوم و تحصیل نمي باشد.
 – 2در صـورت وجود نقص و کمبود مدارک خواسته شده تشکیل پرونده پذیرفته شده انجام نخواهد شد.
 - 3تشکیل پرونده ازپذیرفته شدگان در دانشکده مربوطه فقط براساس برنامه اعالم شده و با حضور خـود فـرد و بـا ارائـه اصـل
شناسنامه و اصل کارت ملي و پس از شناسایي وتایید واحد مربوط انجام مي گـردد.
 – 4بدیهي است در هر زمان که اداره کل امور آموزشي دانشگاه یا دانشکده مربوط ،طب مفاد دفترچه شماره یک آزمون سراسري
سال  1397و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود بعلت مغایرت مقررات یا نقص مدارک مهم،
غیر مجاز تشخیص دهد ،بالفاصله از ادامه تحصیل پذیرفته شده (دانشـجوي غیرمجـاز بـه تحصـیل ) درهرمرحلـه اي از تحصـیل
جلوگیري بعمل خواهد آمد.
-5پاسخ به سواالت مرکز پایش سالمت جسم وروان و ارائه پرینت کد رهگیري در روز ثبت نام حضوري ،الزامي مي باشد.
شماره تماس هاي پاسخگو در زمان ثبت نام :
مدیریت خدمات آموزشي  - 44737548 :مدیریت اموردانشجویي  - 48393404 :مدیریت امورمالي 44737522 :
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