
 

 

 
 

 و بت نام  الكترونيكي دستورالعمل و تقويم مراحل ث

 8913ارشد آزمون سراسري سال نده پذيرفته شدگان مقطع كارشناسيمراجعه براي تشكيل پرو

 پرديس خودگردان –نوبت دوم  –دوره هاي روزانه 

 

بره اطرالم مري     1398 شدگان آزمون سراسرر  سرا   تبريك و خير مقدم به پذيرفتهدانشگاه عالمه طباطبايي، ضمن 

 پذيرد.ونده در دو مرحله انجام مينام و تشكيل پررساند، ثبت

 ثبت نام الكترونيكي: مرحله اول
برا ورود    ،  25/06/98و دوشنبه 24/06/98  شنبهيك ، 23/06/98شنبه در روزها  بصورت الكترونيكي  مرحله او  

 شدگان بايد انجام گردد. وسط هر يك از پذيرفتهت www.reg.atu.ac.irدانشگاه به نشاني: پايگاه اينترنتي به 

  انتخاب و با کرد ملري و شرماره داوطلبري وارد      "دانشجو  جديدالورود "داوطلب مي بايست نوم کاربر  را

 سيستم شود.

 دينگذار  نمااري دانشگاه باسكن و در پايگاه اينترنتشدگان الزم است مدارك ذيل را پذيرفته: 

 صفحه او  شناسنامه )در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر(. -1

 رو  و پشت کارت ملي. -2

 عكس -3

کره قرادر بره ارايره      شردگاني عد  در آن قيد شده باشد. پذيرفتهمکه  مدرك کارشناسياصل يا گواهي موقت  -4

يرا مسسسره آمروزا عرالي محرل اخرذ        الزم است گواهي تأييد شده توسط دانشرگاه  ،نمي باشند اصل مدرك

 .اسكن نمايند 2خود را مطابق فرم شماره کارشناسي 

پرسشرنامه  ،از قسرمت لينرك مربوطره    دانشجويان عزيز توجه داشته باشند در اين مرحله از ثبت نام مي بايسرت   -5

ريخ و روز ترا پايش سالمت جسم و روان را بصورت کامل تكميل نمروده و کرد رهگيرر  دريافرت نمروده و      

  تعيين جلسه کارگاه را انتخاب نمايند.

 و نوبت دوم پرديس خودگردانقابل توجه دانشجويان 

 رشته ها  علوم انسراني  پذيرفته شدگان پرديس خودگردان ،ريا   000/000/26پذيرفته شدگان نوبت دوم مبلغ  -

به عنوان علي ريا    000/500/57مبلغ  ساير رشته ها پذيرفته شدگان پرديس خودگردان وريا   000/000/50مبلغ 

 .پرداخت نمايند Online شهريه تحصيلي از طريق کارت بانكها  عضو شبكه شتا ، به صورتب الحسا

 ه گردد.به کارشناس مربوطه ارائپرينت کد رهگير  م است ن ثبت نام الزتوجه : در زما

http://www.reg.atu.ac.ir/


، برريم سررنجي،آمار اجتمرراعي و اقتصاد ،رياضرري  رياضرريهررا  آمررار رشررته  سرراير گروههررا شررامل نكترره: 

مري  و علروم شرناختي   کاربرد ،علوم کامپيوتر گرايش نظريه سيستمها،علوم کامپيوتر گرايش محاسبات نرم 

 باشد.

 

 نحوه پرداخت:

، لذا در دسرترس برودن   پرداخت مي شود onlineاز طريق کارت بانكها  عضو شبكه شتاب، به صورت شهريه  -

بايرد از مروارد    onlineکارت بانك ها  عضو شبكه شتاب در زمان ثبت نام الزامي است. کاربر برا  پرداخرت  

 زير درمورد کارت بانكي مورد استفاده، مطلع باشد:

 (PAN)شماره کارت  -الف

 (PIN)کلمه عبور  -ب

 (Expire Date)تاريخ انقضا  کارت  -ج

 CVV2کد  -د

 تشكيل پرونده مرحله دوم:

اصل مدارك اسكن شده فوق را بره همرراه مردارك    ، پذيرفته شدگان ضرور  است پس از انجام مرحله او کليه 

بره  بنرد   مطرابق جردو  زمران   برا  تشكيل پرونرده   28/06/89شنبه پنجلغايت   72/06/89 شنبهچهار از تاريخ ذيل

 ه نمايند.ارائ دانشكدهواحد تحصيالت تكميلي 

 پوشه. -1

اصل مدرك کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناور  يا وزارت بهداشرت، درمران و آمروزا     -2

 دوپزشكي و يا شورا  عالي انقالب فرهنگي که در آن معد  دوره کارشناسري )ليسرانس( قيرد شرده باشرد و      

 برگ فتوکپي آن. 

 )محرل اخرذ کارشناسري     دانشگاهي گواهي تأييد شده توسط دانشجويان سا  آخر دوره کارشناسبرا  : 1تبصره 

 .الزامي است (2مطابق فرم شماره 

 ه نمايند.نيز ارائ مدرك کارداني اصل و يك برگ کپي بايددارندگان مدرك کارشناسي ناپيوسته : 2تبصره 

 .بايد ارائه نمايند کارشناسيام نور سه برگ فتوکپي مدرك دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پي: 3 تبصره

 برگ فتوکپي از تمام صفحات آن. دواصل شناسنامه و  -3

 تهيه شده در سا  جار  )پشت عكسها مشخصات درج شود(. 3×4قطعه عكس تمام رخ  8 -4

 موقت(. -برگ تصوير کارت ملي )دائمدو اصل و  -5

نرزد بانرك تجرارت    به نرام حسرابها  متفرقره     98722866ريا  به حساب  000/200اصل فيش واريز  به مبلغ  -6

کارت دانشجويي) قابل پرداخت در کليه شعب بانك تجرارت   ( بابت صدور209)کد  سپهبد قرنيشعبه شهيد 

 سراسر کشور(

دانشگاه يا مسسسه آموزا عالي محل اخذ کارشناسي برا  پذيرفتره شردگان سرهميه     گواهي تأييدشده توسط -7

 (.1فرم شماره مطابق  )رتبه او  

 ا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوم برا  کارمندان دولت.حكم مرخصي ساالنه ي -8



 فرم شمارهمطابق  )برا  برادران( و بهره مند  از مزايا  آموزا رايگان ) وضعيت نظام وظيفهها  چاپ فرم  -9

نسربت بره    ضرور  اسرت پذيرفتره شردگان     (5و فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره ) مطابق فرم شماره  ( 4

 و برا  مرحله دوم ثبت نام، به دانشكده مربوط تحويل دهند.اقدام  ها  يادشده فرم  تكميل

 پرينت کد رهگير  طرح پايش سالمت جسم و روان  -10

 :تذكرات مهم 

 نخواهد شد. تشكيل پرونده  ،در صورت وجود نقص و کمبود مدارك  -1

 خواهد بود. 30/06/1398 روز شنبه از   نيمسا  او شروم کالس ها -2

ه اصل شناسرنامه و  ئشده و با حضور خود فرد و با ارا پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم ازپرونده تشكيل  -3

بديهي است ثبت نام پس از طري دو  اصل کارت ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد. 

 به منزلره  ز مراحرل طري نشرود   مرحله )اينترنتي و تشكيل پرونده( قطعيت مي يابد و در صرورتي کره هرر يرك ا    

 انصراف تلقي خواهد شد.

آزمرون سراسرر  سرا      1بديهي است در هر زمان که تحصيالت تكميلي دانشگاه طبرق مفراد دفترچره شرماره      -4

و دستورالعمل سازمان سرنجش آمروزا کشرور ثبرت نرام دانشرجو را در بردو ورود بره علرت مغرايرت            1398

   يص دهرد بالفاصرله از ادامره تحصريل پذيرفتره شرده )دانشرجو         مقررات يا نقص مدارك مهم غير مجاز تشخ

 غير مجاز به تحصيل( در هر مرحله ا  از تحصيل جلوگير  به عمل خواهد آمد.

 

 امور مالي امور دانشجويي تحصيالت تكميلي  نام دانشكده 

 دانشكده ادبيات فارسي و زبانها  خارجي
 خانم  ابوطالبي

88690030 
 خانم متاني

 122داخلي  9-88692345

 آقا  باطاني

88690021 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي 
 خانم ترکستاني

88694660 
88694660 

88694660 

 دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 

 آقا  عبدالملكي 

48394159 

 آقا  قصور 

48394169 

 

 خانم مقدم

48394168 

 دانشكده علوم اجتماعي
 آقا  غفار 

22229383  

 بشردوست خانم

22266619 

 خانم فيروز 

22223006 

 دانشكده اقتصاد
 خانم شعباني

88726383 

 آقا  خان احمدلو

88554902    

 آقا  آرخي

88703141 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
 خانم حاتمي 

48393152 

 آقا  نيكو جما 

48393122 

 آقا  روزبهاني

48393113 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي
 حسامي  خانم

44737593 

 خانم آقارفيعي

 44737611 

 44737592آقا  غفار  

 دانشكده مديريت و حسابدار   
 خانم خداپرست

 48392841 

 خانم خدايي

48392816 

 خانم کميجاني

48392811 

خانم نيك پور  خانم ابراهيمي  خانم زارم دانشكده علوم ارتباطات



 44737579 44737578 44737571 

 م رياضي و رايانهدانشكده علو
 خانم سليمي  

 228داخلي 88725614 

 خانم جاهد

88706529 

 آقا  آرخي

 225داخلي  88725614

 دانشكده بيمه اکو
 خانم نعمت نژاد

88879326 

 آقا  عرفانيان

88770011 

 خانم اصغر 

 324داخلي  88770011

 طرح پايش سالمت جسم و روان
 خانم اسد 

48391115 

 

 


