
  بسمه تعالی

  دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي 1394اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسري 

  یان گرامیشما دانشجو ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي و آرزوي توفیق روزافزون

د که به صورت حضوري انجام خواهد شبراي دانشجویان جدیدالورود می رساند فرآیند ثبت نام در این دانشگاه عزیز به اطالع کلیه  پذیرفته شدگان        

شهریورماه  24،  23،  22 ثبت نام حضوري پذیرفته شدگان در روزهاي الزامی است.از سوي اداره آموزش دانشگاه حضور داوطلب در زمان تعیین شده 

ي میدان سید جمال الدین اسدآباد -شهرستان اسدآباد -:استان همدانبه آدرسمال الدین اسدآبادي در محل دانشگاه سید ج 1394

زمانبندي صورت خواهد پذیرفت که برنامه   2ساختمان شماره  -دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادي –ابتداي خیابان امام خمینی(ره)  –

  مطابق جدول ذیل می باشد : ، پذیرفته شدگان خانوادگی نام ثبت نام بر اساس حرف اول

  16تا  14بعد از ظهر  -12تا 8از صبح  تاریخ  روز  ردیف

  )ذ(الف)     تا       (  22/6/1394  یکشنبه  1

  )ظ)       تا        (ر(  23/6/1394  شنبهدو  2

  )ي)        تا      (ع( 24/6/1394  شنبهسه   3

  عه براي ثبت نام موارد زیر را مورد توجه داشته باشند:جپذیرفته شدگان گرامی قبل از مرا

  .الزامی استدر روز ثبت نام  پذیرفته شده فرد)حضور 1

  شد.م نخواهد ادر صورت نقص مدارک خواسته شده ، ثبت نام به هیچ عنوان انج ) مدارک مورد نیاز را بطور کامل بهمراه داشته باشید، چون2

  انجام خواهد شد. 16الی  14و بعد ازظهر ها از ساعت  12الی  8صبح ها از ساعت )ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان 3

  )مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:4

  نسخه 3  -آناز تمام صفحات  کپیو  اصل شناسنامه -

    اصل و کپی پشت و روي کارت ملی  - 

        1394کپی کارنامه کنکور سراسري سال -

  ( بدون ارائه این مدرک به هیچ وجه ثبت نام نخواهید شد)  سري کپی قبولی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی2اصل و  -

   قبولی دیپلم متوسطه مدرک سري کپی2اصل و  -

  جدید پشت نویسی شده          3*4قطعه عکس  8- 

       ( کارنامه نمرات دبیرستان) دیپلم متوسطه کارنامه کپی کارنامه پیش دانشگاهی وسري  2اصل و  -

   و قبل از آن 1374متولدین سال و یا اخذ برگه آماده به خدمت براي  در صورت وجود پایان خدمت یا معافیتاصل و کپی کارت  -

دانشگاهی پیشره دو گواهی موقت(پذیرفته شدگان باید با دردست داشتن تصویر  دوره پیش دانشگاهی ازباجه پست رسید ارزش تحصیلی -

  )به باجه پست مراجعه و درخواست تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی کرده و رسید آن را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند



در صورت عدم ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن ثبت نام به هیچ عنوان انجام نخواهد توجه : 

  شد.

  دان دولت.بوع براي کارمنمرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متاصل حکم  -

وه بر موافقت کتبی باید جمهوري اسالمی ایران عال و انتظامی نظامی ش و نیروهايدر وزارت آموزش و پرور خدمت دهپرسنل شاغل رسمی متع -

  تغال به کار را نیز ارائه نمایند .گواهی اش

بانک تجارت شعبه  2424523235به حساب شماره  کارت دانشجویی و بیمهجهت هزار تومان ) سی (دل امعریال  300000مبلغ واریز  -

کلیه ( یش واریزي (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسرکشور)فو ارائه اصل  مرکزي اسدآباد بنام تمرکز درآمدهاي دانشگاه

  )دانشجویان

 2424523103به حساب  )هزار تومان  چهارصد(معادل  ریال 0000004مبلغ  علی الحساببه صورت کلیه پذیرفته شدگان دوره شبانه  -

ل رسید واریز و در موقع ثبت نام اص شبانه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي دوره هايحساب بانک تجارت شعبه مرکزي اسدآباد بنام 

  )مختص دانشجویان دوره شبانه( مربوطه را ارائه نمایند.

  )خوابگاه دانشجویی 5

  بگاه دانشجویی هستند مبالغ زیر را پرداخت و اصل فیش واریزي را زمان ثبت نام ارائه نمایند. دانشجویانی که متقاضی دریافت خوا

ودیعه به نام بانک تجارت  2424520864بعنوان ودیعه به حساب شماره  یکصد و پنجاه هزار تومانریال معادل  1500000مبلغ  )1

 واریز گردد. دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي دانشجویی

به در خوابگاه دانشجویی  94-95نیمسال اول اسکان بعنوان هزینه  چهارصد و پنجاه هزار تومانریال معادل  4500000مبلغ  )2

 واریز گردد.تمرکز درآمدهاي دانشگاه بانک تجارت بنام   2424523235شماره  حساب

  

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي


