
  
  

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

 (1401آزمون سراسری سال ) 

ثبت نام و تحویل مدارک  با سالم، ضمن عرض تبریک قبولی شما پذیرفته شده گرامی، بدین وسیله به اطالع می رساند

 الکترونیکی و غیر حضوری خواهد بود.به صورت در این دانشگاه 

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

 طالعیه اقدام نمایند.شهریور نسبت به ارسال اصل مدارک طبق بندهای این ا 20الکترونیکی اقدام و تا تاریخ 

 برنامه زمانی:

 به صورت غیر حضوری  زمان تحویل مدارک زمان ثبت نام الکترونیکی

 

 (شهریور 15الی  12)تمامی رشته ها: 

 

 شهریور20حداکثر تا 

 )ارسال فقط از طریق پست(

  ثبت نام الکترونیکی:  نحوه

وارد کردن نام کاربری )کد ملی( و سمت پذیرش،  https://portal.tabriziau.ac.ir/Hermesبا مراجعه به سایت  .1

 گذرواژه )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

  تمام صفحات شناسنامه 

 تصویر شخص  

 کارت ملی به صورت پشت رو 

 )کارت پایان خدمت یا کارت معافیت )درصورت دارا بودن  

 کارشناسی مدرک 

 )مدرک کاردانی)در صورت دارا بودن 

  به محل دانشگاه کارشناسی کارشناسیتائیدیه تحصیلی ارسال فرم رسید پستی 

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

https://portal.tabriziau.ac.ir/Hermes


  
  

  فرم مشخصات 

 فرم چکیده آئین نامه 

  به هر دلیلی قادر به ارائه مدرک نیستند( 2فرم شماره( 

  کارشناسی(دوره )برای دانشجویان ترم آخر  3فرم 

 دوره روزانه(گان )برای پذیرفته شد 4فرم 

 فرم شورای قوانین انضباطی 

  فرم امور فرهنگی 

 فرم امور تربیت بدنی 

  فرم امور شاهد و ایثار گران 

  به دفتر پیش وکپی مدرک کارشناسی  در دست داشتن این فرم تکمیل و )با فرم تائیدیه تحصیلی

 (نمایندمدارک مربوطه را به دانشگاه محل کارشناسی پست خوان مراجعه نموده و 

 پر کردن این فرم برای کلیه دانشجویان الزامی است(در ادارات دولتی  فرم تعهدنامه دانشجویان شاغل( 

 الکترونیکی نام ثبت در سایت شده تعیین جاهای را در 3و  2 های کلیه مدارک مندرج در بند الکترونیکیفایل  .4

 .کنید بارگذاری

 را بزنید. "ارسال" حتما گزینه در صفحه بعد آخرین مرحله الکترونیکی نام ثبت اتمام پس از .5

)شماره دانشجویی و کد 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 در صورت اعالم نواقص نمایید و  دریافت رهگیری(

و دریافت   /https://estelam.msrt.irمراجعه به سامانه تائیدیه مدارک تحصیلی )کارشناسی( به آدرس  .7

 کدرهگیری 

 

 نحوه ارسال مدارک:

  برای تحویل مدارک صرفا از طریق پست اقدام نمائید 

  و  نحوه ثبت نام الکترونیکی( 2بارگذاری شده )مندرج در بند اصل و یک سری کپی از کلیه مدارک تحصیلی

قطعه عکس سه در  4همراه بهرا نحوه ثبت نام الکترونیکی(  3اصل کلیه های فرمهای ثبت نام )مندرج در بند 

 .کنیدارسال  زیرآدرس پستی  صورت پست پیشتاز به چهار به

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

 36931/51647کدپستی:  -تحصیالت تکمیلی

https://estelam.msrt.ir/


  
  

 و کد دانشجویی دریافتی از رسید ثبت نام  نام و نام خانوادگی پذیرفته شده، مقطع قبولی و رشته قبولی

 .بنویسیدحتما بر روی بسته پستی  خود را  الکترونیکی

 تذکرات :

  وجود ندارد.  1140ماه 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.

 لذا کپی و یا اسکن تمام   .اصل و کپی تمام مدارک تحویلی به هیچ عنوان به دانشجو عودت داده نخواهد شد

 .نماییدمدارک را در نزد خود نگهداری 

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

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

 

 مراحل دریافت معافیت تحصیلی )ویژه برادران(:

 10سخا از پلیس +چنانچه مشمول قبال یکبار کد )کد سخاو اخذ  10مراجعه مشمول به یکی از دفاتر پلیس + -1

 (.اخذ نموده نیازی به مراجعه مجدد نبوده و همان کد سخا قابل بهره برداری است

از  –فقط با استفاده از کامپیوتر رومیزی و لب تاپ )SERVICES.EOPOLICE.IR مراجعه مشمول به سامانه  -2

 (گوشی تلفن استفاده نگردد

ضمنا چنانچه کد سخا مشمول بعد از ورود به سامانه با خطا مواجه شد مشمول می تواند با مراجعه به  -

نسبت به ثبت شماره تلفن همراه به نام خود مشمول اقدام و بعد از  10وظیفه عمومی و یا دفاتر پلیس +

رمز)پایین  و کلیک روی آیکون فراموشی SERVICES.EOPOLICE.IRساعت با مرجعه به سامانه  72

 سمت چپ(، کد سخا جدید به تلفن همراهی که به نام مشمول ثبت شده ارسال می گردد.

بعد از ورود به سامانه از گوشه سمت راست صفحه)وظیفه عمومی(    )درخواست(  )ثبت درخواست( را  -3

ب و با کلیک انتخاب کرده و در پایین صفحه )نوع درخواست(، معافیت تحصیلی دانشجویان داخل را انتخا

روی گزینه افزودن وارد صفحه بعد می شوید که در این مرحله باید مشمول اطالعات فردی خود را تکمیل 

 نماید.

مرحله بعد تکمیل بخش اطالعات تحصیلی است که مشمول باید اطالعات تحصیلی مقطع قبلی خود را با  -4

 ت نماید.توجه به مدارک ارائه شده از سوی مدرسه یا دانشگاه با دقت ثب

در این مرحله مشمول باید درخواست معافیت تحصیلی خود را که قصد شروع به تحصیل در آن مقطع و  -5

 دانشگاه را دارد ثبت نماید.



  
  

مشمول درخواست خود را تایید می کند و بعد از پرداخت هزینه که بصورت  بعد از تکمیل مراحل باال؛ -6

تایید به دانشگاه محل تحصیل از طریق سامانه ارسال می اینترنتی انجام می پذیرد درخواست مشمول برای 

 گردد.

مشمول باید با هماهنگی دانشگاه محل تحصیل نسبت به تکمیل پرونده در دانشگاه محل تحصیل و تعیین  -7

 تکلیف نهایی معافیت تحصیلی ثبت شده در سامانه اقدام نماید.

و شماره   m. jafarpour@tabriziau.ac.ir یمیلدر صورت هر گونه مشکل معافیت تحصیلی آقای جعفرپور با ا

 ارتباط داشته باشید. 04135297525تماس 

و ایمیل  0415297524 :با شماره تلفن  به رفع مشکالت ثبت نام با آقای کاظم زاده در صورت نیاز

a.kazemzadeh@tabriziau.ac.ir     .تماس بگیرید 

 .تماس بگیرید 04135297615جهت اطالع از وضعیت خوابگاه با امور دانشجویان آقای جواد شیری به شماره 

 نکته: 

خوابگاه های خودگردان با دانشگاه فاقد خوابگاه می باشد در صورت تمایل به استفاده از  -

 آقای شیری تماس حاصل فرمائید. 04135297615کارشناس مربوطه به شماره تماس 

 شهریور به صورت حضوری خواهد بود. 27شروع کالسها از تاریخ  -

 

جهت اطالع از برنامه درسی و نحوه برگزاری کالسها به صفحه دانشکده مورد از نظر از طریق لینکهای زیر  -

 د.مراجعه کنی

 04135419700دانشکده هنرهای تجسمی شماره تماس دفتر:   -

 پذیرفته شدگان رشته نقاشی ایرانی، پژوهش هنر 

/https://visualarts.tabriziau.ac.ir 
 

 04135419966دانشکده هنرهای صناعی تماس دفتر :  -

 (هنر و صنایع فلز ،هنر و صنایع چوب سفال، پذیرفته شدگان رشته هنر اسالمی)گرایش 

/https://islamicarts.tabriziau.ac.ir 
 

 04135297591دانشکده چند رسانه ای تماس دفتر :  -

 هوشمند، چندسانه ای، علوم شناختی طراحی و خالقیتتولید بازی، شبیه ساز پذیرفته شدگان رشته 

mailto:m.%20jafarpour@tabriziau.ac.ir
mailto:m.%20jafarpour@tabriziau.ac.ir
mailto:a.kazemzadeh@tabriziau.ac.ir
https://visualarts.tabriziau.ac.ir/
https://islamicarts.tabriziau.ac.ir/


  
  

/https://multimedia.tabriziau.ac.ir 

 04135419703دانشکده طراحی تماس دفتر:  -

 طراحی صنعتیپذیرفته شدگان رشته  -

/https://idesign.tabriziau.ac.ir 
 0415419973دانشکده فرش تماس دفتر:  -

 فرش در پژوهش ،تولید ی،رنگرز ،طراحیپذیرفته شدگان رشته 

/https://carpetdesign.tabriziau.ac.ir 
 04135419968دفتر:دانشکده حفاظت آثار فرهنگی تماس  -

 ، باستان سنجی ی استان شناب، مرمت اشیا فرهنگی و تاریخیپذیرفته شدگان رشته 

https://fcmc.tabri /ziau.ac.ir 
 04135539207دانشکده معماری و شهرسازی تماس دفتر : 

استحکام، فناوری معماری دیجیتال،  وری وتکنولوژی فنا معماری، معماری اسالمی،رشته  پذیرفته شدگان

 ، انرژی و معماریطراحی شهری

/https://architecture.tabriziau.ac.ir 

 

 

 دانشگاهموزشی و تحصیالت تکمیلی آبا تشکر مدیرت 

https://multimedia.tabriziau.ac.ir/
https://idesign.tabriziau.ac.ir/
https://carpetdesign.tabriziau.ac.ir/
https://architecture.tabriziau.ac.ir/

