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 2042-2041نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی العمل ثبتدستور

 دانشگاهیهای روزانه، نوبت دوم و پردیس دوره کارشناسی ارشدمقطع 

در نام ثبت ،رساندبه اطلاع می 0410-0412سال تحصیلی  کارشناسی ارشدآزمون موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان  ضمن عرض تبریک، خیرمقدم وآرزوی

ندی ورالعمل را به دقت مطالعه و مطابق زمانبقبل از هرگونه اقدام، موارد مندرج در دست لذا .به شرح ذیل می باشدو  تشکیل پروندهو  الکترونیکی دو مرحله

 .اقدام نماییداعلام شده 

 ثبت نام الکترونیکی مرحله اول:

 الکترونیکیزمان ثبت نام  .1

 نشانی به لستانگ آموزشی سامانه به ورود بالذا کلیه پذیرفته شدگان موظف می باشند  .باشدمی به شرح جدول زیردر بازه زمانی  الکترونیکی نام ثبت

ems.atu.ac.ir  اقدام نمایند در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام. 

 

ثبت نام  زمان

 الکترونیکی

 11/60/1161روز دوشنبه مورخ  11از ساعت 

 11/60/1161شنبه مورخ روز سه 11از ساعت 

 10/60/1161شنبه مورخ هارچروز  صبح 8از ساعت 

 17/60/1161مورخ  نجشنبهپروز  صبح 8از ساعت 

 

 مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

و رمز عبور را اضافه نمایید(  U 0041 )به ابتدای شماره داوطلبی U 0041شماره داوطلبی پس از ورود به سامانه گلستان کد کاربری را  پذیرفته شده می بایست

 ثبت نماید. کد ملیرا 

 .می باشد( 9تا عدد  01) 9999999999به جای کد ملی اتباع خارجی پذیرفته شدگان عبور رمز : نکته

 های صادرشده در خصوص پذیرش بدون آزمون مراجعه نمایند.بدون آزمون به اطلاعیهشدگان پذیرفتهتبصره : 

 راهنمای نحوه ثبت نام غیر حضوری در سامانه گلستان .2

 .پذیرفته شدگان ضروری است جهت اطلاع از روند ثبت نام غیر حضوری پس از ورود به سامانه گلستان راهنمای ثبت نام را مشاهده نمایند

 الکترونیکیمدارک مورد نیاز ثبت نام  .1

)با استفاده از اپلیکیشن و نرم  کیلو بایت 011تا  011بین حجم و  pdfیا  و jpgگرامی می رساند تمامی مدارک ذیل را با فرمت  پذیرفته شدگانبه اطلاع 

 نمایند.، اسکن و بارگذاری مدارک اقدام نمایید(حجم سازی دافزارهای مختلف نسبت به استاندار
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 )در یک فایل( اسکن تمام صفحات شناسنامه .0

 کارت ملی  اسکن  .2

  تهیه شده در سال جاری 0×4ایل عکس ف  .0

لازم است  ،نمی باشند شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرکپذیرفته) یا سطح دو حوزه کارشناسی یا گواهینامه موقت مدرکنامه دانشاسکن اصل    .4

 (اسکن نمایند پیوست می باشد رافرم تعهد فراغت از تحصیل که 

فرم  لازم است ،علاوه بر مدرک فوق بوده اند سال آخر دوره کارشناسی دانشجوی، حین ثبت نام کنکور دوره کارشناسی ارشدپذیرفته شدگانی که  .5

 (پیوست می باشدمطابق با فرم مخصوص معدل که ) را تکمیل و اسکن نمایند حدهای گذرانده دانشجویان سال آخرمخصوص معدل وتعداد وا

 کارشناسی رات تایید شده مقطع اسکن ریز نم .6

مخصوص پذیرفته شدگانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته  که معدل در آن قید شده باشد ) اسکن اصل مدرک یا گواهینامه موقت مدرک کاردانی .7

 الزامی می باشد( در صورت عدم درج معدل، اسکن ریز نمرات تایید شدهدارند()

 )مطابق با فرم مشخصات فردی که پیوست می باشد(مشخصات فردی تکمیل شده فرم  اسکن .8

 دولترسمی کارمندان حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای اسکن  .9

 دریافت شده را در سامانه گلستان ثبت نمایید رهگیریفرم درخواست تاییدیه تحصیلی را تکمیل و کد estelam.msrt.ir با مراجعه به سایت     .01

 سهمیه رتبه اولاسکن فرم گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی برای پذیرفته شدگان  .00

صورتی که پذیرفته شده در حوزه علمیه اشتغال به تحصیل دارند گواهی موافقت از و در اسکن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم هوشمند  .02

 )ویژه پذیرفته شدگان مرد(  شورای عالی مدیریت استان مبنی بر تحصیل همزمان

 پیوست می باشد(مطابق فرم نظام وظیفه که اسکن فرم تکمیل شده نظام وظیفه ) .00

 نکته مهم:  پذیرفته شدگان مرد مشمول جهت اطلاع از نحوه اخذ معافیت تحصیلی به شرح زیر اقدام نمایند:      

نسبت به ثبت   services.epolice.ir با مراجعه به سامانه نظام وظیفه به آدرسانجام ثبت نام در سامانه گلستان، پذیرفته شدگان مرد مشمول باید قبل از 

 .نماینداقدام  جهت اخذ معافیت تحصیلی درخواست

  سامانه و ارائه درخواست را خواهند داشت.امکان ورود به + و کد ملی 01با دریافت کد سخا از دفاتر پلیس  ،کلیه پذیرفته شدگان مرد مشمول 

  به آدرسفیلم راهنمای ثبت نام در سامانه نظام وظیفهvazifeh.police.ir    آموزش راهنمای ثبت معافیت های داخل از قسمت آموزش، فیلم

  می باشد. یدسترس کشور )اینترنتی( قابل

 مرامنامه انضباطیتکمیل شده اسکن فرم  .04

 اسکن کارت واکسن بیماری کرونا .05

 و نوبت دوم دانشگاهیقابل توجه دانشجویان پردیس  .1

صورت ه طریق شدبکه شتا،،  ب ازرا مطابق جدول زیر  سابعلی الح شدهریه  بلغممی بایسدت  دانشدگاهیو پردیس دوره نوبت دوم پذیرفته شددگان  

online  در  تا،شلددذا در دسددتدرس بودن کارت بانکهای عضو شبکه    د.نپرداخت نمای  از طریق درگاه های اینترنتی غیر حضوری ثبت نام در زمان

 . تاسد الزامیام ن زمان ثبت

 مبلغ علی الحساب)ریال( گروه آموزشی دوره

 1806660666 علوم انسانی نوبت دوم)شبانه(

 1106660666 سایر گروهها نوبت دوم)شبانه(

 16606660666 علوم انسانی دانشگاهیپردیس 

 11106660666 سایر گروهها دانشگاهیپردیس 
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 نحوه پرداخت:       

 باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد : online کداربدر برای پرداخت  
 ( PANشماره کارت )   -الف 

 ( PINکلمه عبور )   -،         
 ( Expire Dateتاریخ انقضای کارت )   -ج         
 CVV2کد   -د         

ا، خود اطمینان حاصل فرمائید تا در مراحل ثبت نام با مشکل روبرو مهم:  دانشدجوی گرامی قبل از شروع ثبت نام غیر حضوری از موجودی حس نکته

 نشوید.

 نامو ثبتمیزان ونحوه پرداخت هزینه صدورکارت دانشجویی  .1

هزار تومان( می باشد که در زمان ثبت نام الکترونیکی از  هشتادریال ) معادل  111/811 نام و ثبتهزینه صدور کارت دانشجویی  علی الحساب مبلغ

)مراحل پرداخت هزینه صدور کارت دانشجویی مطابق دستورالعمل پرداخت شهریه می باشد و کلیه  طریق درگاه های اینترنتی قابل پرداخت است

 دانشجویان ملزم به پرداخت آن می باشند(.

 دانشجویان رواننحوه انجام پایش و غربالگری سلامت  .0

سامانه سجاد به  طریق از روان سلامت کارنامه تکمیل به نسبت شهریورماه 00لغایت  09از در بازه زمانی  است ضروری پذیرفته شدگان جدیدالورود کلیه

  .نمایند اقدام https://portal.saorg.ir/mentalhealth   آدرس

  نام حضوری و تشکیل پروندهثبت :دوممرحله 

از تاریخ  ،  به منظور تشکیل پرونده تحصیلی، اصل مدارک اسکن شده زیر رانام الکترونیکی و انجام مرحله اولپذیرفته شدگان ضروری است پس از ثبتکلیه 

ده مربوطه نشکطبق برنامه زمانبندی دانشکده که متعاقبا از سوی دانشکده اعلام خواهد شد به واحد تحصیلات تکمیلی دا 01/17/0410لغایت  27/16/0410

 ارائه نمایند.

 فیزیکیمدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده 

 )پشت نویسی شده(تهیه شده در سال جاری  0×4عکس  قطعه 0 .0

 اصل است لازم ،نمی باشند شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرکپذیرفته) یا سطح دو حوزه یا گواهینامه موقت مدرک کارشناسی نامهدانش اصل   .2

  (نمایند ارائه را که پیوست می باشد تعهد فراغت از تحصیل فرم

 لازم است ،علاوه بر مدرک فوق بوده اند جویان سال آخر دوره کارشناسیدانش، حین ثبت نام کنکور دوره کارشناسی ارشدپذیرفته شدگانی که  .0

 (مطابق با فرم مخصوص معدل که پیوست می باشد) ایندنم و ارائهرا تکمیل حدهای گذرانده دانشجویان سال آخر فرم مخصوص معدل وتعداد وا

 رات تایید شده مقطع کارشناسی ریز نماصل  .4

ریز نمرات تایید شده  رائه اصلیا گواهینامه موقت مدرک کاردانی که معدل در آن قید شده باشد )در صورت عدم درج معدل، ا نامهاصل دانش .5

  الزامی می باشد(

 دولترسمی کارمندان حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای  اصل .6

 فرم گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی برای پذیرفته شدگان سهمیه رتبه اول اصل .7

 فرم تکمیل شده نظام وظیفهاصل  .8
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 تذکرات مهم:

 کمبود مدارک تشکیل  پرونده انجام نخواهد شد.در صورت وجود نقص و  .1

طی  دهطبق زمانبندی اعلام شدد ( قطعیت می یابد و در صددورتی که هر یک از مراحلتشددکیل پروندهو  ثبت نام پس از طی دو مرحله )الکترونیکی .2

 تلقی خواهد شد. از ثبت نام نشود انصراف

در هر زمان که تحصدیلات تکمیلی دانشددگاه طبق مفاد دفتر ه پذیرش نهایی پس از بررسدی و تایید مدارک رسددمیت خواهد یافت و بدیهی اسدت  .1

و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به  0410 سال در آزمون ورودی کارشناسی ارشد راهنمای شدرکت

در  (غیر مجاز به تحصیل غیر مجاز تشدخیص دهد بلافاصدله از ادامه تحصیل پذیرفته شده )دانشجوی، دارک مهم علت مغایرت مقررات یا نقص م

 جلوگیری به عمل خواهد آمد. ،حله ای از تحصیلرهر م

 اندر خصوص پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگر

ز نحوه تشکیل اپذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، ضروری است ده روز کاری پس از پایان مهلت ثبت نام الکترونیکی، جهت اطلاع 

 https://isar.atu.ac.ir/faمندی از تسهیلات آموزشی و رفاهی امور شاهد و ایثارگر به سایت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه به نشانی پرونده به منظور بهره

 مراجعه نمایند.

 بدیهی است در صورت عدم تشکیل پرونده، دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه، هیچ تعهدی در خصوص دانشجویان مذکور ندارد.

 متقاضی دریافت خوابگاهدر خصوص پذیرفته شدگان 

غیر بومی متقاضی دریافت خوابگاه جهت اطلاع از شرایط واگذاری خوابگاه، با امور دانشجویی دانشکده مربوطه تماس و یا به سایت پذیرفته شدگان 

https://stu.atu.ac.ir/fa .مراجعه نمایند 

 نحوه  شروع کلاس ها زمان و         

 
 خواهد بود. مطابق برنامه درسی ارائه شده  09/16/0410 شنبه مورخاز جدیدالورود کلیه دوره ها دانشجویان کدلاسهدای  شدروع 

 به سایت پس از ثبت واحد توسط اداره آموزش دانشکده،  0410 -0412سال تحصیلی  سال اولنیمهای ارائه شده جهت رویت برنامه درسی و واحد

 برنامه درسی استفاده و ورود کد ملی به عنوان رمزکاربری و به عنوان کداز شماره دانشجویی مراجعه و  ems.atu.ac.irسامانه گلستان به آدرس 

 را مشاهده نمایید. خود

 

 معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه                                                                                                                          
 

 

 

https://isar.atu.ac.ir/faب
https://stu.atu.ac.ir/fa

