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 بسمه تعالی

 

یرفته شدگانی که براساس دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی از      پذضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای  

قبل از هر گونه اقدام موارد مندرج  به اطالع می رساند  شده اند؛  معرفیسوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه عالمه طباطبائی       

 در این دستورالعمل را به دقت مطالعه نمائید.

 

ست    پ .1 شدگان می بای ستورالعمل ثبت نامی  ذیرفته  سایت  04/07/1400 مورخ د شگاه  مندرج در  شانی    عالمه طباطبائی دان به ن

https://atu.ac.ir/fa/news  اقدام نمایند. و ارسال مدارک را بطور دقیق مطالعه و بر اساس آن نسبت به ثبت نام 

نام    .2 بت  به آدرس               ث تان  نه گلسووو ما به سوووا فا  از طریق ورود  ته شووودگان اووور پذیرف غیرحضووووری کالوترونیویی این گروه از 

//ems.atu.ac.irhttps: مورخ روز چهارشییهبه 24صییبل لیا ت سییا ت 10سییا ت  از ورود به سییتسییت  گزینه ک  

 گیرد.می انجام  14/07/1400

به عنوان شناسه     +U4001شماره داوطلبی  از جهت ورود اولیه به سامانه گلستان و تومیل فرایند ثبت نامی   شدگان پذیرفته  .3

کعدد اوو ر قبل کد ملی نیز درج  و از کدملی به عنوان گذرواژه یگردداضووافه  U4001طلبی باید داوه ربه ابتدای شووماک کاربری

 .است اده نمایند گرددی

مدارک ذیل را با پست پیشتاز به    04/07/1400ی مورخ پذیرفته شده می بایست عالوه بر مدارک مندرج در دستورالعمل ثبت نام    .4

 دانشوده محل تحصیل ارسال نماید:  

  معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمتبا مهر و امضاء  اعضاء هیات علمیخصوص م 1اال فرم شماره 

 ی عضو هیات علمی کحوم کارگزینی سال جارییخرین حوم کارگزینآ 

  ا حات شناسنامه عضو هیات علمی  کلته تصاویر 

فرزندان هیات علمی نامه  فرم تعهد و ارسال  به تومیل ملزمبه این دانشگاه معرفی شده اند،    انتقال مشروط که به اورت   شدگانی پذیرفته   .5

 می باشند. پیشتاز همراه سایر مدارک به دانشوده محل تحصیل از طریق پستبه  ین دستورالعملپیوست ایک انتقال مشروط

و  هیو ... مطابق اطالع ییکارت دانشجو ادور نهیالحساب، پرداخت هز یعل هیمربوط به ثبت نام، پرداخت شهر یندهایفرا ریسا .6

 باشد. یم 04/07/1400مورخ  1400شدگان آزمون سال  رفتهیپذ یدستورالعمل ثبت نام

 

 

 معاونت آموزشی 

 دانشگاه  المه طباطبائی                                                                                                                       
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