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 کارشناسی ارشدثبت نام پذیرفته شدگان اطالعیه دانشگاه هنر اسالمی تبریز در خصوص 

 (1399آزمون سراسری سال ) 

اضطرار با سالم، ضمن عرض تبریک قبولی شما پذیرفته شده گرامی، بدین وسیله به اطالع می رساند با توجه به شرایط 

 و غیر حضوری خواهد بود.  الکترونیکیبه صورت در این دانشگاه ثبت نام و تحویل مدارک ، 19پیش آمده ناشی از کوید 

ر طبق زمان بندی اعالم شده در جدول زیر نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان گرامی الزم است در تاریخ های مقر

 آبان نسبت به ارسال اصل مدارک طبق بندهای این اطالعیه اقدام نمایند. 14الکترونیکی اقدام و تا تاریخ 

 برنامه زمانی:

 زمان ثبت نام الکترونیکی

 )مختص پذیرفته شدگان با آزمون(

 به صورت غیر حضوری زمان تحویل مدارک

 ـ کلیه پذیرفته شدگان( )ارسال از طریق پست 

 

 آبان 11الی  8تمامی رشته ها: 

 

 آبان 14حداکثر تا 

  ثبت نام الکترونیکی:  نحوه

و وارد کردن نام کاربری )کد ملی( و گذرواژه   //:stdnew/80.191.202.4httpبا مراجعه به سایت  .1

 )شماره شناسنامه( نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید. 

 . و آماده کنیداسکن  jpgبا فرمت  قبل از اقدام به ثبت نام الکترونیکی کلیه مدارک زیر را .2

http://80.191.202.4/stdnew


                
1399 سال ارشدثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی  خصوص در تبریز اسالمی هنر دانشگاه اطالعیه معاونت آموزشی و کارآفرینی              

و تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزش  

 

2 
 

  تمام صفحات شناسنامه 

 تصویر شخص  

 کارت ملی به صورت پشت رو 

 دفترچه بیمه  

 )کارت پایان خدمت یا کارت معافیت )درصورت دارا بودن  

 کارشناسی مدرک 

  کارشناسیریزنمرات 

  کارشناسیرسید پستی تائیدیه تحصیلی  

 . کنیدو آماده اسکن   jpgبا فرمت تکمیل، امضا و زیر را فرم های قبل از اقدام به ثبت نام الکترونیکی کلیه  .3

  فرم مشخصات 

 فرم چکیده آئین نامه 

  برای دانشجویان ترم آخر کارشناسی( 3فرم( 

 گان دوره روزانه()برای پذیرفته شد 4فرم 

 )فرم معدل)به هر دلیلی قادر به ارائه مدرک نمیباشند 

  فرم امور فرهنگی 

 فرم امور تربیت بدنی 

  فرم امور شاهد و ایثار گران 

 فرم شورای قوانین انضباطی 

  از سایترهگیری دریافت شده از سامانه تاییدیه مدرک تحصیلی که کد 

https://estelam.msrt.ir 

  در لینک زیر: ضرورت شناخت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان 

http://smauni.ir/?page_id=1311 

 سالمت روانی و سالمت جسمانی لینک:-فرم امور مشاوره 

  http://portal.saorg.ir/physicalhealth 
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 الکترونیکی نام ثبت در سایت شده تعیین جاهای را در 3و  2 های کلیه مدارک مندرج در بند فایل الکترونیکی .4

 .کنید بارگذاری

 را بزنید. "ارسال" الکترونیکی حتما گزینه نام ثبت اتمام پس از .5

در صورت نمایید و  دریافت نام ثبت رسید و نموده مراجعه سایت به مجدداً کاری روز یک از بعد اطمینان، جهت .6

 .کنیدنسبت به رفع آنها اقدام در قسمت یاداداشت اعالم نواقص 

 نحوه ارسال مدارک:

  2)مندرج در بند  شناسنامه اییک سری کپی از مدارک اصل و یک سری کپی از کلیه مدارک تحصیلی و 

را نحوه ثبت نام الکترونیکی(  3و اصل کلیه های فرمهای ثبت نام )مندرج در بند  نحوه ثبت نام الکترونیکی(

 .کنیدارسال  زیرآدرس پستی  صورت پست پیشتاز به قطعه عکس سه در چهار به 3بهمراه 

آموزش و  کل اداره -دانشگاه هنر اسالمی تبریز -میدان حکیم نظامی –خیابان آزادای  -تبریز

 36931/516471تی: کدپس -تحصیالت تکمیلی

  بنویسیدحتما بر روی بسته پستی  خود را نام و نام خانوادگی پذیرفته شده، مقطع قبولی و رشته قبولی. 

 شماره  ریال به 600000 مبلغ پس از واریز تکمیل و  را ومیپذیرفته شدگان بدون آزمون، فرم صالحیت عم

بانک   IR770100004001021101007489و یا شماره حساب شبا 6367957029982282کارت بانکی 

را فیش بانکی  اصل و کپی 294021174113560001135607480010 واریزبا شناسه ملی بنام خزانه کل کشور 

راه هم را کارگزینی کپی حکم اشتغال صورت در)پشت و رو( و ملی کارت شناسنامه، اول صفحه کپیبه همراه 

 .دنداشته باش

 تذکرات :

  وجود ندارد.  99ماه سال  مهر 03قبولی حداکثر با  کارشناسیامکان ثبت نام بدون داشتن مدرک 

  بارگذاری مدارک و فرمها صرفا می بایست به صورت اسکن با کیفیت باال و فرمتjpg   بوده و از ارسال عکس

 آنها خودداری شود.
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  لذا کپی و یا اسکن تمام   .داده نخواهد شداصل و کپی تمام مدارک تحویلی به هیچ عنوان به دانشجو عودت

 .نماییدمدارک را در نزد خود نگهداری 

  پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون نیازی به ثبت نام الکترونیکی ندارد و تمامی اسکن مدارک خود را در یک

 سی دی به همراه اصل و کپی مدارک پست خواهند نمود.

 

 برادران(:صیلی )ویژه دریافت معافیت تحمراحل 

که از طرف  ای برگه نظام وظیفه همراه داشتن مدارک زیر وببا ، ئمی ندارنددمت یا معافیت داکه کارت پایان خ برادرانی

به ، فرستاده خواهد شد انددانشگاه هنر اسالمی تبریز به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت نام الکترونیکی اعالم کرده 

 .شهرستان خود مراجعه نمایند 10صورت حضوری به دفاتر پلیس +

  کارشناسیاصل مدرک  

 یک قطعه عکس سه در چهار 

ایمیل کنید. در عنوان    m_ j1351@yahoo.comبرگه دریافتی را به آدرس 10پس از مراجعه به پلیس +

 ایمیل نام و نام خانوادگی خود را ذکر کنید. 

 

 تماس بگیرید. 041-35297524و  041 -  35419975 :در صورت نیاز با شماره تلفن 
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