
   و على علىِّ بنِ الْحسینِ و على اَوالد الْحسینِ و على اَصحابِ الْحسینِ  الْحسینِ اسِبلی عو ع اَلسالم علَى الْحسینِ 

 1398قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال 

 

و آرزوي  98ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال 

پذیرفته مراجعه حضوري توفیق روزافزون در تحصیل علم و دانش، به آگاهی می رساند زمان 

می  پس از پذیرش الکترونیکی پیامک هاي واصلهشدگان، براساس زمان اعالم شده از طریق 

در زمان اعالم شده نسبت به مراجعه حضوري و تکمیل فرایند ثبت نام تنها باشد. لذا ضروریست 

بدیهی است بدلیل حجم مراجعات، امکان ثبت نام، خارج از زمان قید شده فراهم اقدام نمایند. 

 نمی باشد.

 

مدارك الزم در زمان مراجعه حضوري در ذیل آمده همچنین نحوه ثبت نام الکترونیکی و 

 است.
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 98نوورود  کارشناسی ارشد-) reg.ut.ac.irثبت نام ( مورد نیاز براي ثبت نام الکترونیکی و بارگذاري در سامانهمدارك 
                

پذیرفتـه  و تاریخ فارغ التحصـیلی  کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري که در آن معدل کل  دانشنامه یا گواهی موقت .1
 براي افراد مشمول نظام وظیفه مورد قبول می باشد. (ابطال معافیت تحصیلی) نامه معرفی به نظام ؛د شده قید شده باش

سال آخر بوده و تا تاریخ ثبت نام الکترونیکی موفق به دریافت مدرك نیمتذکر مهم : پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام آزمون ، دانشجوي 

(   "  فرم مخصوص معدل مقطع کارشناسی "فارغ التحصیل می شوند ، الزم است همان  31/06/1398تحصیلی خود نشده اند و تا تاریخ 
انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور ) با تاریخ تعیین شده  2راهنماي شرکت در آزمون یا دفترچه شماره  1مندرج دفترچه شماره 

     در سامانه ثبت نام بارگذاري نمایند . " 31/06/1398فرم اعالم فارغ التحصیلی تا تاریخ "و همچنین )  30/11/1397(
موظف هستند گواهی موقت فارغ التحصیلی یا دانشنامه خـود را در سـامانه    29/12/1397تبصره : دانش آموختگان کارشناسی  قبل از تاریخ 

 بارگذاري نمایند .
موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده ، ویژه شـاغلین در   حکم مرخصی ساالنه یا .2

 ؛موسسات و دوایر دولتی 
مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه هاي علمیه سراسر کشور ( مشمول خدمت نظام وظیفه براي استفاده از معافیـت تحصـیلی ) از مرکـز     .3

 ؛مدیریت حوزه هاي علمیه خراسان یا اصفهان 
 ؛تمامی صفحات شناسنامه  .4
 ؛کارت ملی ( پشت و رو )  .5
اعزام به خدمت مهلت دار / نامه یا مجوز مربوط براي متعهدین خـدمت   برگ/کارت هوشمند معافیت دائم؛ یا  هوشمند کارت پایان خدمت .6

 ؛در سازمان ها 
پذیرفته شده در گروه علوم  ،علمیه قم و خراسان) براي فضال و طالب حوزه هاي علمیههاي (تایید شده توسط حوزه  2مدرك معتبر سطح .7

 . 31/6/98انسانی با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر 
 پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر(با استفاده ازسهمیه ایثارگري / بدون استفاده از سهمیه ایثارگري ) .مدرك / گواهی  .8

تذکر مهم : تمامی پذیرفته شدگان محترم  الزم است اصل تمامی مدارك فوق را براي تطبیق و اقدامات بعدي  در زمان مراجعه براي ثبت نام 
 سه مربوط به مسئوالن ثبت نام کننده ارائه دهند .حضوري در پردیس / دانشکده / مرکز / موس

 



 98 کارشناسی ارشد نوورود دانشجویانحضوري مدارك مورد نیاز براي تشکیل پرونده 
نامه معرفـی بـه نظـام (ابطـال معافیـت       ؛کارشناسی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد اصل گواهی موقت  .1

 وظیفه مورد قبول می باشد.براي افراد مشمول نظام  تحصیلی)
تذکر مهم : پذیرفته شدگانی که در زمان ثبت نام آزمون ، دانشجوي نیمسال آخر بوده و تا تاریخ ثبت نـام الکترونیکـی   

ـ  31/06/1398موفق به دریافت مدرك تحصیلی خود نشده اند و تا تاریخ   "وند ، الزم اسـت همـان   فارغ التحصیل می ش

 2راهنماي شرکت در آزمـون یـا دفترچـه شـماره      1( مندرج دفترچه شماره   "  فرم مخصوص معدل مقطع کارشناسی

فـرم اعـالم فـارغ    ") و همچنـین   30/11/1397انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور ) با تاریخ تعیین شـده ( 

 را در زمان ثبت نام حضوري ارائه نمایند.     " 31/06/1398التحصیلی تا تاریخ 

گذشـته باشـد، ارایـه     یک نیمسالالتحصیل مقطع کارشناسی پذیرفته شده بیش از  : در صورتی که از زمان فارغ1تبصره

 از دانشگاه مربوط الزامی است؛ التحصیلی اصل گواهی موقت فارغ

برابـر  مقطع کارشناسی می باشند ضروریست به همراه اصل دانشنامه، تصویر  دانشنامهپذیرفته شدگانی که داراي  :2تبصره

 هنگام ثبت نام حضوري تحویل دهند؛ شده آن را اصل
اصل حکم مرخصی ساالنه یا اصل موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع ،  مربوط به شـاغلین در موسسـات و    .2

 ؛یروهاي مسلح و ...) ن –قوه قضائیه  -دوایر دولتی (آموزش و پرورش
 هاي علمیه سراسر کشور از شوراي مدیریت حوزه علمیه قم یا خراسان (خاص طالب)؛ مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه .3
گواهی رتبه اولی صادر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه  و یا موسسه آموزش عالی محل تحصـیل دوره کارشناسـی    .4

 ؛(منحصراً مربوط به پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رتبه اول) 
 ایثارگري ) . مدرك / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر(با استفاده ازسهمیه ایثارگري / بدون استفاده از سهمیه .5
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