راٌّوای کُلی ثثت ًام داًشجَیاى جذیذالَرٍد

کارشناسی ارشد ناپیوسته (پذيزش فقط اس طزيق آسمون)
ساعات ثثت ًام  :اس ساعت  8صثح الی  20/03 ٍ 21/03الی  26عصز( 21/03الی  21/03جْت ًواس ٍ صزف ًاّار تعطيل است)
«ایي ٍاحذ داًشگاّی رٍسّای پٌج شٌثِ تعطيل هی تاشذ»
هزحلِ : 2دریافت فزهْای ثثت ًام تَسط داٍطلة ٍتکويل فزهْا ( ادارُ آهَسش – طثقِ اٍل )
هزحلِ : 1تزرسی هذرک تحصيلی هقطع پایِ ( ادارُ آهَسش – طثقِ اٍل )
هزحلِ : 0تزرسی ٍضعيت ًظام ٍظيفِ (خاًن اشزفی – طثقِ ّوکف )
هزحلِ : 4احزاس َّیت ٍهطاتقت هشخصات شٌاسٌاهِ ای ٍچْزُ فزد تا هٌذرجات در ساهاًِ احزاس َّیت (خاًن اشزفی – طثقِ ّوکف)
هزحلِ : 5مراجعه بهامور شهریه (آقای قاسمی – طبقه اول)جهتواریز شهریه

مبلغ تعیین شده :
کارشناسی ارشدناپیوسته ٍ:اریش شْزیِ علی الحساب تِ هثلغ  0001110111ریال تِ حساب شوارُ  3126056417339تاًک هلی(فقط تا عاتز تاًک پزداخت شَد)

*** مراجعه به امور شهریه جهت ثبت و تایید فیش های واریزی ( آقای قاسمی – طبقه اول )
هزحلِ  : 6هزاجعِ تِ اهَر تغذیِ جْت صذٍر کارت غذا ( آقای سپياًی – طثقِ اٍل – اًتْای راّزٍ غزتی-کتاتخاًِ)
هزحلِ  : 7تشکيل پزًٍذُ ٍ تحَیل اصل هذرک تحصيلی ( ادارُ آهَسش – طثقِ اٍل )
هزحلِ : 8ثثت هشخصات در سيستن ٍ دریافت شوارُ داًشجَیی (ادارُ آهَسش  -طثقِ اٍل)

***مدارک السم :
الف – اصل داًشٌاهِ پایاى تحصيالت هذرک کارشٌاسی ٍ  0تزگ تصَیز آى ٍیک تزگ ریشًوزات تایيذشذُ تا قيذ هعذل

ب – ارائِ اصل شٌاسٌاهِ ٍ  0تزگ تصَیزاس توام صفحات آى
ج – ارائِ اصل کارت هلی ٍ  0تزگ تصَیز آى
د 8 -قطعِ عکس  ( 0×4پذیزفتِ شذگاى دارای کارت هعافيت یا پایاى خذهت  6قطعِ )
ّـ  -هذرک ٍضعيت ًظام ٍظيفِ – تصَیز دفتزچِ اعشام تِ خذهت یا کارت هعافيت یا پایاى خذهت (تزادراى)
ٍ -چک تِ هثلغ تيست هيليَى ریال جْت تضويي ارائِ اصل هذرک(در ٍجِ داًشگاُ آساداسالهی ٍاحذ تيزاى)

ادارُ آهَسش داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تيزاى

