باسمه تعالی

ضمن تبريک و خيرمقدم به پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه آيت ا ..العظمی بروجردی(ره) ،
مدارک الزم و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان سال تحصيلی  6931به شرح ذيل اعالم می گردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام :
 -6اصل و کپی مدرک کارشناسی یا گواهی موقت دوره کارشناسی .
تذکر مهم  :پذیرفته شدگانی که به هر دلیل مدرک دوره کارشناسی خود را دریافت نکرده اند می بایست اصل « نمونه فرم مدرک
کارشناسی و معدل »  ،تائید شده از سوی دانشگاه محل تحصیل دوره خود را ارائه دهند .این فرم از سایت سازمان سنجش یا وب سایت
همین دانشگاه قابل دریافت است.
 -2فرم معدل دانشجویان سال آخر :
آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته ؛ دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ
 66/6/13فارغالتحصیل میشوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه
 93دفترچه راهنمای شماره  6یا صفحه  252دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصيلی شماره  2را از موسسه آموزش عالی محل
فارغالتحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.
الزم به توضیح است این فرم نیز بر روی وب سایت همین دانشگاه قرار داده شده است.

 -9اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.
 -4اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از پشت و روی آن.
 -5عکس 1*4تمام رخ با زمینه روشن (پشت نویسی شده)(  6قطعه) و برای مشمولین (  31قطعه).
 -1مدرکی دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه ( دفترچه آماده بخدمت -معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی-پایان خدمت-
کارت معافیت).
تبصره :6

آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت هستند می بایست تا قبل از ساعت  31صبح روز ثبت نام در دانشگاه حضور یابند.

تبصره  : 2در صورت دارا بودن دفترچه آماده به خدمت ( و یا برگه سبز ) بدون مهر غیبت بایستی اصل دفترچه ( و یا برگه سبز ) و یک نسخه
کپی از آن هنگام ثبتنام ارائه گردد.
تبصره  : 9در صورت دارا بودن کارت معافیت و یا پایان خدمت بایستی اصل کارت و دو نسخه کپی از آن هنگام ثبتنام ارائه گردد.
تبصره  : 4افرادی که در حین خدمت میباشند  ،بایستی برگه ترخیص به همراه داشته باشند.

 -7حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

 -2فرم گواهی تایید شده رتبه اولی برای استفاده کنندگان از این سهمیه.
( فرم مندرج در صفحه  253دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصيلی شماره  ) 2الزم به توضیح است این فرم نیز بر روی وب سایت
همین دانشگاه قرار داده شده است.
 -3ارائه معرفی نامه رسمی از آموزش و پرورش برای استفاده کنندگان از امتیاز کارکنان آموزش و پرورش.
( فرم معلم و فرم ) 211
 -61سایر استفاده کنندگان از سهمیه ها ؛ ارائه گواهی از موسسات ذیربط.
 -66اصل رسید بانکی پرداخت شهریه ( دانشجویان شبانه ).
توجه :6دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید شهریه پرداز(شبانه) الزم است مبلغ 7/111/111ریال را بصورت پیش پرداخت و به
شماره حساب  2672744311114بانک ملی(سيبا) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (قابل پرداخت در کلیه
بانک های ملی سراسر کشور) واریز نمایند و رسید پرداخت آن را به همراه بقیه مدارک ثبت نام به امور مالی در روند ثبت نام ارائه دهند.
پیشنهاد می شود جهت انجام هر چه سریعتر مراحل ثبت نام ،وجوه مورد نظر را قبل از مراجعه به دانشگاه و از نزدیکترین بانک ملی محل
سکونت پرداخت ،و رسید بانکی را روز ثبت نام تحویل امور مالی دهید.
توجه :2شعبه بانک ملی جهت دريافت وجه ثبت نام در دانشگاه نيز مستقر می باشد.

 - 62اصل رسید بانکی به مبلغ  691/111ريال بابت هزینه بیمه حوادث دانشجویان به شماره حساب  1666213996112بانک
ملی
 - 69مبلغ  651/111ريال (  00/000بابت هزینه صدورکارت تغذیه و مبلغ  000/000ریال به عنوان شارژ اولیه کارت تغذیه جهت

خرید غذا ) .به شماره حساب  2672744311114بانک ملی(سيبا)
 - 64اصل رسید بانکی به مبلغ  51/111ريال بابت هزینه صدور کارت دانشجویی به شماره حساب  2672744311114بانک

ملی(سيبا)
تبصره  ) 6دانشجویانی که تمایل به داشتن کارت تغذیه ندارند و از غذای دانشگاه استفاده نمی نمایند از پرداخت مبلغ بند ) (31معاف
هستند.

تبصره ) 2دانشجویان محترم میتوانند بالفاصله پس ازدریافت کارت تغذیه خود و با استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه  ،هم
ازطریق اینترنت و هم ازطریق دستگاههای رزرو غذا مستقر در سلف سرویس و با توجه به رویه رزرو غذا نسبت به رزرو غذای
هفته های آینده خود اقدام نمایند.
قابل ذکراست که دانشجویان تا  21ساعت قبل  ،فرصت دارند غذای روزهای آینده خود را رزرو نمایند.

تذکر مهم :
پيشنهاد میشود جهت انجام هر چه سريعتر مراحل ثبت نام  ،وجوه مورد نظر را قبل از مراجعه به دانشگاه و از نزديکترين بانک ملی محل
سکونت پرداخت ،و رسيد بانکی را روز ثبت نام تحويل امور مالی دهيد.
زمان ثبت نام :

زمان ثبت نام  36 :و  11شهریور  ( 3166یکشنبه و دوشنبه ) از ساعت  8/11الی 31/11
مکان ثبت نام :

دانشجويان رشته های علوم انسانی ؛ فنی و مهندسی و علوم پايه هر کدام جهت ثبت نام به دانشکده های مربوطه
خود مراجعه نمايند.

پذيرفته شدگان محترم توجه نمايند ؛ در صورت کسری هر کدام از مدارک فوق باالخص بندهای  6و  ، 2ثبت نام به هيچ عنوان صورت نخواهد پذيرفت.

اداره کل امور آموزشی و تحصيالت تکميلی
دانشگاه آيت ا ...العظمی بروجردی (ره)

