
 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

 :مدارك الزم جهت ثبت نام اينترنتي در مقطع كارشناسي ارشد

 ).كليه قسمت ها بايستي با دقت پر شود( ل فرم تقاضا نامه موجود در سايتتكمي -1

 .اسكن صفحه اول شناسنامه وكارت ملي -2

 .پرسنلي 3×4اسكن يك قطعه عكس  -3

 :اسكن مدارك تحصيلي شامل -4

 .ك تحصيلي و تصوير ريز نمرات كارشناسيرمدتصوير  -الف 

 .فارغ التحصيل شده اند به تازگيتصوير گواهي موقت فارغ التحصيلي براي دانشجوياني كه  -ب 

 UTEST و يا  TOFEL ،IELTS ،TOLIMO مره زبان مربوط به آزمون هاي تصوير گواهي ن-ج

 .)و اجرايي رزومه علمي(سوابق پژوهشي، افتخارات علمي و سوابق اجرايي  -5

شعبه  بانك تجارتنزد  U 135867942غير قابل برداشتUشماره حساب ريال به  000/700اسكن فيش بانكي به مبلغ  -6

مبلغ پرداختي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور  .2دانشگاه تهران ارديبهشت تهران بنام 

 .)مسترد نخواهد شد

 .مصاحبه الزامي است/حضور در جلسه آزمون نام فوق الذكر هنگام ارائه اصل فيش هزينه ثبت  :تذكر

) معادل ده ميليون تومان(ميليون ريال  100ارائه ضمانت الزم براي تحصيل بصورت يك فقره سفته به مبلغ ،پس از قبولي -7
ضامن دوبار در  سفته بايد بطور كامل نوشته و توسط دانشجو امضا و پشت سفته نيز توسط. هنگام ثبت نام الزامي است

 .دفتر خانه اسناد رسمي امضا گردد

محضري كه در آن مشخصات و گواهي امضاي ضامن ذكر شده باشد براي كليه قبول شدگان ارائه تعهد نامه پس از قبولي  -8
 .در هنگام ثبت نام قطعي، الزامي مي باشد

مدارك مربوط به ( ، اسكن مدارك خود  داوطلبان بايد فرم اينترنتي مشخصات خود را تكميل و سپس در قسمت مربوطه
 .را  الحاق و بارگذاري نمايند)  6الي  2بند هاي 

 .اقدام نمايند 23/5/91لغايت پايان وقت اداري  17/4/91داوطلبان بايد براي ثبت نام اينترنتي از تاريخ 

 :وضعيت نظام وظيفه

 .داوطلبين ذكور نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي •
 .دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه، معافيت دائم و يا مشمول •
پس از ثبت نام و پرداخت شهريه سال ، مي باشندبراي پذيرفته شدگان پسر كه مشمول خدمت نظام وظيفه  •

 .از سوی حوزه ی نظام وظيفه صورت خواهد گرفت صدور معافيت تحصيلیدرخواست ،اول



ماهه آنان به پايان  6اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني كه داراي غيبت مي باشند و يا فرصت صدور درخواست :تذكر

 .امكان پذير نمي باشد ،رسيده است

مي توانند در صورت پذيرش از معافيت تحصيلي استفاده  ،متقاضياني كه در حال گذراندن دوره ضرورت مي باشند •
 .نمايند

 

 


