
 به نام خدا

دوره های آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد  درپذیرفته شدگان نهائی  ثبت نام زمان و نحوه

  9911 -19برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

در مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه، پذیرفته شدگان نهائی ورود به دوره های آموزش الکترونیکی پیرو اعالم اسامی

بدینوسیله زمانبندی مراجعه  توسط سازمان سنجش آموزش کشور، ،9911 -19برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

 پذیرفته شدگان جهت ثبت نام را به شرح جدول زیر به اطالع می رساند:

 تاریخ روز مراجعه عنوان رشته تحصیلی
 ساعت پذیرش

 تا از

 مخابرات امن -مهندسی فناوری اطالعات

 شبیه سازی و کنترل فرایند –مهندسی شیمی  99:91 0:91 91/99/9911 دوشنبه

 طراحی فرایندهای جداسازی -مهندسی شیمی
 93:91 99:91 91/99/9911 دوشنبه شبکه های کامپیوتری -مهندسی فناوری اطالعات

 99:91 0:91 90/99/9911 سه شنبه بهره وریمدیریت سیستم و  -مهندسی صنایع

 مدیریت اجرائی
 93:91 99:91 90/99/9911 سه شنبه

 99:91 0:91 91/99/9911 چهارشنبه

 93:91 99:91 91/99/9911 چهارشنبه متاخرین

 

 

 در همین ارتباط توجه پذیرفته شدگان گرامی را به نکات مهم زیر جلب می نماید:

 جهت ثبت نام:مدارک مورد نیاز  -9

  .)تمامی صفحات( اصل و کپی شناسنامه -9-9

 .کارت ملی اصل و کپی -9-2

 .دانشنامه یا گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کارشناسی و کپی آنها -9-9

  .ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی -9-4
 حاضر که در مجموعه فرمهای ویژه پذیرفته شدگان در سایتگواهی معدل تایید شده تبصره: برای دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی، ارائه فرم 

 در مرحله ثبت نام قابل قبول است. 4-9و  9-9قرار داده شده است به جای بندهای 

اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت برای داوطلبان  -9-5

 .ذکور



 تبصره: 

 99/5/9911پذیرفته شدگانی که در دوره کارشناسی از معافیت تحصیلی برخوردار بوده و تاریخ فراغت از تحصیل آنها بعد از  -9-5-9

 ندارند. 5-9باشد نیاز به ارائه مدارک بند 

ندارند لکن  5-9پذیرفته شدگانی که در حال حاضر در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می باشند نیاز به ارائه مدارک بند  -9-5-2

خدمت خواهد بود. راهنمائی الزم به این دسته از پذیرفته شدگان به هنگام محل ثبت نام نهائی آنها منوط به ارائه نامه ترخیص از 

 مراجعه ثبت نام ارائه خواهد شد.

 .پشت نویسی شدهشش قطعه عکس پرسنلی تمام رخ و  -9-3

مطابق با آنچه که از سوی داوطلب به هنگام ثبت نام برای ). مدیریتی سوابق کاری وتایید کننده مدارک و مستندات  -9-1

 .در رزومه قید شده بوده است(شرکت در آزمون، 

 .تعهد نامه تحصیل در مرکز آموزش الکترونیکی و تکمیل شده: مشخصات دانشجو، منشور اخالقی فرمهای -9-0

روی سایت حاضر پرینت نموده و بعد از تکمیل و امضاء در روز ثبت نام  توضیح: پذیرفته شدگان گرامی الزم است فرمهای مذکور را از

 به همراه سایر مدارک، به دانشگاه تحویل دهند.

نزد  2911511115111مبلغ پانزده میلیون ریال به شماره حساب  به به همراه داشتن اصل فیش واریزی -9-1

ابت و متغیر اولین بابت شهریه های ث به عنوان علی الحساب) ایران. به نام دانشگاه علم و صنعت شعبه مینو  ،ی ایرانبانک ملّ

 نیمسال تحصیلی(.

 : اتتذکر

داوطلبان گرامی برای واریز مبلغ فوق الزم است از همان کد شناسه ای که به هنگام واریز هزینه شرکت در آزمون استفاده  -9-1-9

 کرده اند در این مرحله نیز استفاده نمایند.

برای پرداخت  ،این کد شناسه منحصرا برای ثبت نام پذیرفته شدگان کاربرد دارد. بعد از ثبت نام و پذیرش دانشجویان گرامی -9-1-2

 به هر دانشجو یک کد شناسه اختصاصی اعطا خواهد گردید. ،شهریه ها

 

 .مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(دانشگاه علم و صنعت ایران؛  محل ثبت نام: -2
محل ورود پذیرفته شدگان گرامی به دانشگاه برای ثبت نام، درب مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(، واقع در شمال درب اصلی  تبصره:

 دانشگاه می باشد.

  

 تذکرات مهم: -9

 برای پذیرش و ثبت نام، مراجعه شخص دانشجو الزامی است. -9-9

 در صورت نقص مدارک، ثبت نام به عمل نخواهد آمد. -9-2



طبق زمانبندی اعالم شده صورت می پذیرد و عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر به منزله  ثبت نام فقط -9-9

 انصراف وی از تحصیل تلقی می گردد.

در سامانه  وارد شدهدر صورتی که در مرحله ثبت نام و یا بعدا در حین تحصیل، مشخص شود که اطالعات  -9-4

 خواهد شد.  و از تحصیل محروم مغایر با واقعیت بوده است ثبت نام وی ابطال ،طلبداوثبت نام از سوی 

 

پذیرفته شدگان اصلی در زمان مقرر، پذیرفته شدگان رزرو، جایگزین آنها  هر یک از در صورت عدم مراجعه -4

آید در روز سه خواهند شد. اسامی آن دسته از پذیرفته شدگان رزرو که با پذیرش نهائی آنها موافقت به عمل می 

از ایشان ثبت  21/99/9911از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعالم و در روز شنبه مورخ  25/99/9911شنبه 

 نام به عمل خواهد آمد.

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

99/99/9911 


