
 بسمه تعالی

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 1395سراسری  مرحله تکمیل ظرفیت آزموناطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

 شما دانشجویان گرامی ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و آرزوی توفیق روزافزون

به صورت حضوری انجام خواهد شد که برای دانشجویان جدیدالورود می رساند فرآیند ثبت نام در این دانشگاه عزیز به اطالع کلیه  پذیرفته شدگان        

 1395 بهمن ماه  13،  12 ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان در روزهای الزامی است.از سوی اداره آموزش دانشگاه حضور داوطلب در زمان تعیین شده 

ساختمان  – بلوار شهید مظاهر رضاییان -شهرستان اسدآباد -استان همدان :به آدرسین اسدآبادی در محل دانشگاه سید جمال الد

عه برای ثبت نام موارد زیر را جپذیرفته شدگان گرامی قبل از مراصورت خواهد پذیرفت   جدید دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 مورد توجه داشته باشند:

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

 م نخواهد شد.ا، ثبت نام به هیچ عنوان انجدر غیر اینصورت ( مدارک مورد نیاز را بطور کامل بهمراه داشته باشید، 2

 انجام خواهد شد. 1۶الی  1۴و بعد ازظهر ها از ساعت  12الی  8صبح ها از ساعت (ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان 3

 (مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:۴

 نسخه 3  -آناز تمام صفحات  کپیو  اصل شناسنامه -

   اصل و کپی پشت و روی کارت ملی  - 

       1395کپی کارنامه کنکور سراسری سال -

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

نی بر ارائه ) از دانشجویانی که به هر دلیل قادر به ارائه مدرک پیش دانشگاهی در تاریخ ثبت نام نباشند ثبت نام مشروط انجام خواهد شد و تعهدی مب

 اخذ خواهد شد و در غیر اینصورت قبولی آن ها لغو می گردد(طی مدتی محدود    95 اسفند 10قبولی تا  اصل مدرک

  قبولی دیپلم متوسطه مدرک کپیسری 2اصل و  -

 جدید پشت نویسی شده          3*4قطعه عکس  8- 

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

  و قبل از آن 137۶متولدین سال و یا اخذ برگه آماده به خدمت برای  در صورت وجود اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت -

)پذیرفته شدگان باید با دردست داشتن تصویر گواهی یا دفاتر پیشخوان دولت پست های باجه دوره پیش دانشگاهی از تحصیلی تاییدیهرسید  -

کرده و رسید آن را در زمان مراجعه و درخواست تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی یا دفاتر پیشخوان دولت دانشگاهی به باجه پست پیشدوره  موقت

 (ثبت نام به همراه داشته باشند

ثبت نام به هیچ و نیز نمرات نهایی در صورت عدم ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن توجه : 

 عنوان انجام نخواهد شد.



 دان دولت.بوع برای کارمناصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان مت -

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

 تغال به کار را نیز ارائه نمایند .گواهی اش

بانک تجارت شعبه  2۴2۴523235به حساب شماره  کارت دانشجویی و بیمهجهت هزار تومان (  چهل)دل امعریال  ۴00000مبلغ واریز  -

کلیه ) یش واریزی )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسرکشور(فو ارائه اصل  مرکزی اسدآباد بنام تمرکز درآمدهای دانشگاه

 (دانشجویان

به حساب  (هزار تومان  چهارصد)معادل  ریال 000000۴مبلغ  علی الحساببه صورت ) نوبت دوم( کلیه پذیرفته شدگان دوره شبانه  -

واریز و در موقع ثبت  شبانه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دوره هایحساب بانک تجارت شعبه مرکزی اسدآباد بنام  2۴2۴523103

 ( (نوبت دوم ) مختص دانشجویان دوره شبانهصرفا ) نام اصل رسید مربوطه را ارائه نمایند.

 (خوابگاه دانشجویی 5

می رساند تمامی خوابگاه های تحت نظارت دانشگاه بصورت خودگردان دانشجویانی که متقاضی دریافت خوابگاه دانشجویی هستند به اطالع 

 باشد و هرگونه قرارداد اجاره خوابگاه بصورت مستقیم با مالک خوابگاه طبق پیش نویس مورد تایید دانشگاه عقد می گردد. می

 نشگاه سید جمال الدین اسدآبادیمدیریت امور آموزشی دا


