دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي
مراجعه براي تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع كارشناسيارشد آزمون سال 1396
دوره روزانه – نوبت دوم – پرديس خود گردان
دانشگاه عالمه طباطبائي ،ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفتهشدگان آزمون ورودی تحصيالت تکميلي سال
 1395به اطالع مي رساند ،ثبتنام و تشکيل پرونده در دو مرحله انجام ميپذيرد.
مرحله اول ثبت نام الكترونيكي:
مرحله اول به صورت الکترونيکي در روزهای سه شنبه  96/6/14و چهارشننبه  96/6/15باا ورود باه پايگااه
اينترنتي دانشگاه به نشاني www.reg.atu.ac.ir :توسط هر يك از پذيرفتهشدگان بايد انجام گردد.
 داوطلب مي بايست نوع کاربری را "دانشاجوی ددياد الاورود " انتخاا وباکادملي وشاماره داوطلباي 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 .پذيرفتهشادگاني کاه قاادر باه اراياه
اصل مدرك نمي باشند ،الزم است گواهي تأييد شده توسط دانشاگاه ياا مسسساه آماوزل عاالي محال اخاذ
کارشناسي را مطابق فرم شماره  14اسکن نمايند.
قابل توجه دانشجويان نوبت دوم و پرديس خودگردان
 پذيرفتااه شاادگان نوباات دوم مبلاا 20 000 000 /ريااال معااادل دو ميليااون تومااان و پذيرفت اهشاادگان پاارديسخودگردان مبل 40 000 000 /ريال معادل چهار ميليون تومان را به عنوان علي الحسا شهريه تحصيلي از طرياق
کارت بانکهای عضو شبکه شتا  ،به صورت  Onlineپرداخت نمايند ،لذا در دسترس بودن کاارت باناك هاای
عضو شبکه شتا در زمان ثبت نام الزامي است .کاربر برای پرداخت  Onlineبايد از موارد زير در ماورد کاارت
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 ضروری است پس از انجام مرحله اول ،اصل مدارك اسکن شده فوق را به همراه مدارك ذيال از
تااريخ يک شنبه  96/6/19و دوشنبه  96/6/20بارای تشاکيل پروناده مطاابق دادول زماانبنادی باه واحاد
تحصيالت تکميلي دانشكده /پرديس ارائه نمايند.
 -1پوشه.
 -2اصل مدرك کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشات ،درماان و آماوزل
پزشکي و يا شورای عالي انقال فرهنگي که در آن معدل دوره کارشناسي (ليساانس) قياد شاده باشاد و ساه
برگ فتوکپي آن.
تبصره  :1دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخاذ کارشناساي (مطاابق
فرم شماره .)14
تبصره  :2دارندگان مدرك کارشناسي ناپيوسته مي بايست مدرك کارداني نيز ارايه نمايند.
تبصره  :3دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور سه برگ فتوکپي مدرك کارشناسي.
 -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 مبل 100 000 /ريال به حسا  98722939به ناام حساابهای متفرقاه نازد باناك تجاارت
شعبه شهيد سپهبد قره ني(کد  )209بابت صدور کارت دانشجويي.
 -7معرفي نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقال اسالمي و يا وزارت دهاد کشاورزی برای پذيرفته شادگان
سهميه رزمنده و دهادگران داوطلب بسيجي (مطابق فرم شماره  11يا .) 12
 -8گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مسسسه آموزل عالي محل اخذ کارشناسي برای پذيرفته شادگان ساهميه
رتبه اول (مطابق فرم شماره .)13
 -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 بهاره منادی از مزاياای
آموزل رايگان (مطابق فرم شماره ) 16و فرم مغايرت عکس دواطلب باچهره (فرم شماره  )17ضروری است
پذيرفته شدگان نسبت به تکميل فرم های يادشده اقادام و بارای مرحلاه دوم ثبات ناام ،باه دانشاکده مرباوط
تحويل دهند.
 تذكرات مهم:
-1شروع کالسها ی نيمسال اول شنبه مورخ  96 6 25ونيمسال دوم شنبه مورخ 96 11 14خواهد بود.
-2در صورت ودود نقص و کمبود مدارك تشکيل پرونده انجام نخواهد شد.
-3تشکيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و باا اراياه اصال شناسانامه و
اصل کارت ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گاردد .باديهي اسات ثبات ناام پاس از طاي دو
مرحله (اينترنتي و تشکيل پرونده) قطعيت مي يابد و در صورتي که هر ياك از مراحال طاي نشاود انصارای تلقاي
خواهد شد.

بديهي است در هر زمان که تحصيالت تکميلي دانشگاه طباق مفااد دفترچاه شاماره  1آزماون ورودی تحصايالت
تکميلي سال  1396و دستورالعمل ساازمان سانجش آماوزل کشاور ثبات ناام دانشاجو را در بادو ورود باه علات
مغايرت مقررات يا نقص مدارك مهم غير مجاز تشخيص دهد بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شاده (دانشاجوی
غير مجاز به تحصيل) در هر مرحله ای از تحصيل دلوگيری به عمل خواهد آمد.
 درصورت نياز به راهنمايي بيشتر با دانشکده های مربوط تماس حاصل نمائيد.
نام دانشکده
دانشکده ادبيات فارسي و زبانهای خاردي

تحصيالت تکميلي

امور دانشجويي

امور مالي

خانم ابوطالبي

آقای يوسفي

آقای باطاني

8690030

88692345-9

88690021

داخلي 122
دانشکده الهيات و معاری اسالمي

خانم ترکستاني

خانم محضر

آقای باطاني

88681886

88692345-9

88690021

داخلي 122
دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشکده علوم ادتماعي

آقای عبدالملکي

آقای قصوری

خانم خداداد

44118635

44118636

44118635

خانمها محتسب و صابريان

خانم بشردوست

خانم اصغری

 22229383داخلي 257-300

22266619

22266616

خانم شعباني 88726383

آقای خان احمدلو

آقای آرخي

88554902

88703141

آقای نيکو دمال

آقای زاهدی

48393122

48393113

خانم حسامي 44737593

خانم آقارفيعي 44737611

خانم مقدم 44737592

خانم محرابي 48392841

خانم چيت گر

خانم کميجاني

48392816

48392811

خانم زارع 44737579

خانم ابراهيمي 44737578

خانم نيك پور

88770014-15

آقای گلي روشن

خانم فيروزی

خانم رحمتي داخلي -239

 88770014-15داخلي

88770014-15

خانم مقدسي داخلي 214

صفر

داخلي 286

خانم نعمت نژاد 88725593

آقای عرفانيان 88725526

آقای آرخي 88725614

دانشکده اقتصاد

دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي
دانشکده حقوق و علوم سياسي
دانشکده مديريت و حسابداری
دانشکده علوم ارتباطات

پرديس

موسسه آموزل عالي بيمه اکو

خانم حاتمي 48393152

44737571

داخلي 232

