
  

  
  
  

  بت نام  الكترونيكي دستورالعمل و تقويم مراحل ث
  1913مراجعه براي تشكيل پرونده پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد آزمون سراسري سال 

  
 بـه اطـالع     1391دانشگاه عالمه طباطبايي، ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال                

  .رونده در دو مرحله انجام مي پذيردمي رساند، ثبت نام و تشكيل پ
پايگـاه   با ورود به     21/6 سه شنبه  و   20/6شنبه  دو و   19/6شنبه  يكبه صورت الكترونيكي در روزهاي       :مرحله اول 

  . توسط هر يك از پذيرفته شدگان بايد انجام گرددwww.atu.ac.ir : دانشگاه به نشانياينترنتي 
 مذكور وجود داردپايگاه اينترنتي عات در راهنماي نحوه ورود به سيستم و ثبت اطال.  
  گذاري نمائيداراسكن و در پايگاه اينترنتي دانشگاه بپذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را.  
  ).در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر(صفحه اول شناسنامه  -1
 .روي و پشت كارت ملي -2

  عكس -3
 كه قـادر بـه ارايـه        پذيرفته شدگاني . د شده باشد  اصل يا گواهي موقت مدرك كارشناسي كه معدل در آن قي           -4

الزم است گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يـا مؤسـسه آمـوزش عـالي محـل اخـذ                   . نمي باشند  اصل مدرك 
  . اسكن نمايند14كارشناسي را مطابق فرم شماره 

راهنمـاي   دفترچـه    2مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به مقررات وظيفه عمومي منـدرج در صـفحه                   -5
 1390سـال   ) ناسـي ارشـد ناپيوسـته داخـل       دوره هـاي كارش   (تحـصيالت تكميلـي     ورودي  شماره يك آزمون    

  ).براي برادران. (مشخص كند
  قابل توجه دانشجويان شبانه و نيمه حضوري

            ريــال معــادل يــك ميليــون تومــان و پذيرفتــه شــدگان دوره  000/000/10/ پذيرفتــه شــدگان دوره شــبانه مبلــغ  -
 ريال معادل ششصد هزار تومان را به عنوان علي الحساب شهريه تحصيلي از طريق 000/000/6/نيمه حضوري مبلغ 

كارت بانـك هـاي      پرداخت نمايند، لذا در دسترس بودن        Onlineشتاب، به صورت    كارت بانكهاي عضو شبكه     
 بايد از موارد زير در مورد كـارت         Onlineكاربر براي پرداخت    . عضو شبكه شتاب در زمان ثبت نام الزامي است        

  :بانكي مورد استفاده، مطلع باشد
  (PAN) شماره كارت -الف
  (PIN) كلمه عبور -ب
  (Expire Date) تاريخ انقضاي كارت -ج
  CVV2 كد -د



  :مرحله دوم
  . مهر ماه به مدت ده روز3ارائه اصل مدارك الزم براي كليه پذيرفته شدگان از تاريخ 

ضروري است پس از انجام مرحله اول اصل مدارك اسكن شده را به همراه مدارك ذيل از تاريخ پذيرفته شدگان 
  . به مدت ده روز به واحد تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايند 3/7/91
  .پوشه -1
اصل مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش                   -2

 سـه قيـد شـده باشـد و    ) ليسانس(وراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي         پزشكي و يا ش   
  . برگ فتوكپي آن

دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل اخـذ كارشناسـي مطـابق                 : 1تبصره  
  .14فرم شماره 

  .كارشناسيسه برگ فتوكپي مدرك ام نور دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي و پي: 2 تبصره
  .اصل شناسنامه و چهار برگ فتوكپي از تمام صفحات آن -3
  ).پشت عكسها مشخصات درج شود( تهيه شده در سال جاري 3*4 قطعه عكس تمام رخ 12 -4
  ). موقت-دائم( برگ تصوير كارت ملي سهاصل و  -5
معرفي نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي و يا وزارت جهاد كشاورزي براي پذيرفته شدگان                   -6

  .سهميه رزمنده و جهادگران داوطلب بسيجي
گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي براي پذيرفته شدگان سـهميه                  -7

  .13رتبه اول مطابق فرم شماره 
  .م مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولتحك -8
ضروري است پذيرفته   (و فرم وضعيت نظام وظيفه براي برادران        چاپ فرم مشخصات و فرم كارت دانشجويي         -9

 بـراي   شدگان هنگام ثبت نام مرحله اول نسبت به تكميـل فـرم  مشخـصات اقـدام و تأئيديـه آن را دريافـت و                        
 .)مرحله دوم ثبت نام، به دانشكده مربوط تحويل دهند

 صـفحه كارنامـه     ملزم هستند قبـل از تـشكيل پرونـده پرينـت          ) شبانه و نيمه حضوري   (دانشجويان شهريه پرداز     -10
 در آن بطـور كامـل   )شهريه علي الحـساب (نيمسال مالي خود را كه اطالعات پرداخت الكترونيكي انجام شده        

چاپ نموده و پس از تائيد امور مالي دانـشكده، بـه عنـوان مـدرك مـالي تحويـل                    ) Landscape(ثبت شده 
 .  كارشناس تشكيل پرونده نمايند

  
 تذكرات مهم:  
  .در صورت وجود نقص و كمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد -1
 ارايه اصل شناسنامه و     تشكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با                  -2

بديهي است ثبت نام پس از طي دو   . اصل كارت ملي و پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد             
قطعيت مي يابد و در صورتي كه هـر يـك از مراحـل طـي نـشود انـصراف       ) اينترنتي و تشكيل پرونده (مرحله  

 .تلقي خواهد شد



  
 آزمـون سراسـري سـال    1كميلي دانشگاه طبق مفـاد دفترچـه شـماره          بديهي است در هر زمان كه تحصيالت ت        -3

 و دستورالعمل سازمان سنجش آمـوزش كـشور ثبـت نـام دانـشجو را در بـدو ورود بـه علـت مغـايرت                          1391
   دانـشجوي  (مقررات يا نقص مدارك مهم غير مجاز تشخيص دهد بالفاصـله از ادامـه تحـصيل پذيرفتـه شـده                     

  .مرحله اي از تحصيل جلوگيري به عمل خواهد آمددر هر ) غير مجاز به تحصيل
 درصورت نياز به راهنمايي بيشتر با دانشكده هاي مربوط تماس حاصل نمائيد.  

  امور مالي  امور دانشجويي  تحصيالت تكميلي   نام دانشكده 

  دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
  88690030 خانم ملكي

  
  88692345-9خانم محضر 

  122داخلي 
  88690021 باطانيآقاي 

  دانشكده علوم اجتماعي
خانمها نانكلي و      

  22229383 صارمي نژاد
 مالاحمديآقاي 

22266619  
  22266616آقاي ارخي 

  خان احمدلوآقاي   88726383خانم صالحيان  دانشكده اقتصاد
 88554902  

  88703141رضايي آقاي 

  دانشكده آمار و رياضي
 خانم عطارزاده

88714868  
  اي خان احمدلوآق

 88554902  
  88703141آقاي رضايي 

  دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
  44737637 عطاييآقاي 

  
  آقاي پسرعلي 

  570 داخلي 19-44737510
  44737578آقاي مباركي 

  44737592خانم خداداد    44737611خانم صابري   44737593 حساميخانم   دانشكده حقوق و علوم سياسي

  88880991  بشردوستخانمها  88788069خانم رحماني   ريت و حسابداريدانشكده مدي
  88709417و خدايي 

  88880994ي رضايآقاي 

  مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو
خانم نعمت نژاد 

88725593  
  88725614آقاي رضايي   88725526آقاي عرفانيان 

  232داخلي 

  مركز آموزشهاي نيمه حضوري
هاشمي و          خانم 
  55417005 ميآقاي چر

  
--  
  

  خانم اصغري 
55420028  

 


