
 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 9911اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال       
 

ی توفیق و آرزو سیدجمال الدین اسدآبادیضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه  مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده گرامی        
 حضوری و در روز های یکشنبه و بصورت ثبت نام پس از پیش ثبت نام بصورت مجازی، می رساند استحضاربه در امر مقدس تحصیل روز افزون 

 و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد.  99آبان  11و   11دوشنبه 

 :  پیش ثبت ناماول : مرحله 

را اسکن نموده و از طریق راه های زیر برای کارشناس ثبت نام خانم حسین آبادی ارسال می نمایید و از ایشان نوبت  مدارک زیر
 ثبت نام حضوری دریافت می کنید: 

 مقطع کارشناسی اصل گواهی موقت  تصویر (1
 جدید 4*3اسکن یک قطعه عکس  (2

 تصویر صفحه اول شناسنامه  (3

 تصویر کارت ملی (4

  به کارشناس جهت ارسال فایل :راه های ارتباط 

   88314694343 -اپ واتز:    پیامرسان          88318388394:     موبایل          383داخلی  81333333184:  تلفن

 el.sjau.2828@gmail.com:  ایمیل

   مرحله دوم : ثبت نام حضوری

با هماهنگی  99آبان  11و   11یکشنبه و دوشنبه شخص دانشجو در روز های  ،بعد از ارسال این مدارک و دریافت نوبت ثبت نام حضوری
 کارشناس ثبت نام خانم حسین آبادی در دانشگاه حضور یابد.

 : حضوری مدارک الزم جهت ثبت نام

 مراه ریز نمرات دوره کارشناسی ه یا اصل دانشنامه به اصل گواهی موقت کارشناسی  (3

باشد یا در مدرك کارشناسی ارائه شده معدل  نمی ( )لیسانس کارشناسی مدرك اصل ارائه به قادر دالیلی به که شدگانی پذیرفته (تبصره الف
اطالعیه) فرم  این ذیل فرم محتوی با یکارشناس اخذ محل عالی آموزش یا موسسه دانشگاه توسط شده تایید گواهی اصل است الزم درج نشده است، 

 .نمایند ارائه ( راثبت نام پیوست انتهای اطالعیه -1شماره 

شناسی ناپیوسته الزم است که اصل وتصویر مدرك کاردانی ) مدرکی که در آن معدل دوره کاردانی ذکر رپذیرفته شدگان دوره کا (تبصره ب
بر فارغ التحصیلی با  رائه شده،  ریز نمرات دوره کاردانی یا هر گواهی معتبر از دانشگاه مبنیمعدل در مدرك ا در صورت عدم درج –شده باشد 

 معدل مشخص شده الزامی می باشد ( را نیز حین ثبت نام ارائه دهند.

 فارغ 11/6/99اند و حداکثر تا تاریخ دانشجوی سال آخر بوده آزمون در شرکت و نام ثبت هنگام به که شدگانی پذیرفته از دسته آن تبصره ج(

این آزمون که میانگین  3دفترچه شماره در  مندرج آخر سال دانشجویان معدل فرم است الزم و شده شناخته آخر سال دانشجوی شوند، می التحصیل
غ التحصیلی دوره ال توسط موسسه آموزش عالی محل فاررا که قب 10/11/98یا  11/6/99تا تاریخ  10تا  0کل واحدهای گذرانده آنان بر اساس 

 در زمان ثبت نام ارائه نمایند. کارشناسی درج و به تایید مسئول مربوطه رسیده است را 

معدل دارند ثبت نام موقت و مشروط به  رتیکه مغا یداوطلبان هی)مطابق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور از کلتبصره د( 
 عمل خواهد آمد(

 . نسخه تصویر از تمام صفحات آن یک( اصل شناسنامه و 1

 .( اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر پشت و رو1

 سال جاری. تمام رخ ، رنگی و زمینه سفید   1*4( شش قطعه عکس 4

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، وضعیت نظام وظیفه پذیرفته « بند مقررات وظیفه عمومی » ( اصل مدرکی که با توجه به 5
 مخصوص آقایان(. شده را مشخص می کند.)

 .دولت ( کارمندان )مخصوص متبوع سازمان شرط و قید دونب و کتبی موافقت یا ساالنه مرخصی ( حکم6

 . ( یک نسخه کارنامه نتایج علمی آزمون کارشناسی ارشد7



 .(می نمی باشدریز نمرات تایید شده الزا( ریز نمرات دوره کارشناسی )8

بانک   8333633892883جهت صدور کارت دانشجویی و بیمه به شماره حساب  (هفتاد هزار تومان )ریال  700000غ  ( واریز مبل9
 در آمد های دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و ارائه اصل فیش واریزی در زمان ثبت نامتمرکز بنام  ملی 

ز رت بانکی و با استفاده اتذکر : به دلیل کمک به کاهش مراجعه حضوری به بانک در شرایط فعلی ، امکان پرداخت مبلغ فوق توسط کا
 کارتخوان در مرحله ثبت نام در دانشگاه وجود دارد. 

 تذکرات: 
  . ه حین فرایند ثبت نام الزامی استحضور شخص پذیرفته شد( 1

 و حداکثر همراه دانشجو یک نفر باشد. در مراحل ثبت نام الزامی می باشد  رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتیاستفاده از ماسک و ( 1

 اطالعات ضروری : 

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی – بلوار شهید مظاهر رضاییان–شهرستان اسدآباد  –آدرس دانشگاه : استان همدان ( 1

  88318388394:     موبایل -اداره آموزش (   -101تا  101داخلی )  0811117804تلفن جهت رفع ابهام و مشکالت فرایند ثبت نام : ( 1

 sjau.ac.irسایت دانشگاه : ( 1

 اداره آموزش دانشگاه

 

 

  



 


