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سال تحصیلی  مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان آزمون سراسری برای شما و آرزوی موفقیت تبریک خوش آمدگویی،ضمن 

 به شرح زیر می باشد:ین دانشگاه  مراحل ثبت نام رساندبه اطالع میپردیس خواهران،  - دانشگاه امام صادق )ع( 99-99

 

 (گام نخست: ثبت نام غیر حضوری )اینترنتی

 image/jpg  و با فرمتکیلو بایت  011اسکن مدارک زیر و ذخیره فایل آن با حجم کمتر از  الف(

 کیلو بایت( 01)کمتر از  رنگی جدید تمام رخ با رعایت شئونات اسالمی 3*4عکس  .0

 شناسنامه صفحه اول و دوم و صفحه توضیحات .0

 کارت ملی )پشت و رو( .3

در صورت عدم امکان دریافت مدرک دانشنامه/ یا و  موقتاصل مدرک کارشناسی )دانشنامه( یا گواهی نامه  .4

سازمان سنجش آموزش کشور که  30/10/0399فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا گواهی نامه موقت؛ 

 .به تأیید دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی رسیده باشد

نک مربوط، به وسیله کارت های عضو شبکه ریال به صورت پرداخت الکترونیکی از طریق لی 005.111واریز مبلغ  .5

 شتاب بابت صدور کارت دانشجویی

 

 :ب( ثبت نام اینترنتی     

به  پردیس خواهران -دانشگاه امام صادق علیه السالم به پایگاه اطالع رسانی 03/10/99روز شنبه مورخ  اینترنتیجهت ثبت نام 

میزکار  آموزشیو از منوی  را انتخاب سامانه سیدا ورود بهمراجعه نموده و از منوی باالی صفحه  uw.ac.irwww.isنشانی 

  وارد سامانه شوید. پذیرش با انتخاب گزینه، عمومی

را انتخاب نموده و برای اطمینان از صحت انجام کار، از  ارسالپس از تکمیل ثبت نام و چاپ اطالعات ورودی، حتما دکمه 

 ریق منوی گردش کار که در سمت چپ صفحه قابل رویت می باشد، ارسال درخواست به کارشناس را پیگیری نمایید. ط

در صورتی که در صفحه چاپ فرم تأییدیه نهایی ثبت نام ورودی جدید، در هنگام فشردن کلید چاپ اطالعات با خطا مواجه 

را  always allow pop-upیا در پنجره خطا، گزینه و   optionینهگز برایتان مهیا نشد؛ PDFشدید و یا امکان رویت فایل 

 انتخاب نمایید.

 دریافت شده از سامانه را به خاطر بسپارید. رمز عبور وشماره دانشجویی حتما پس از پایان فرآیند ثبت نام اینترنتی، 

 

 گام دوم: ثبت نام حضوری

ائه مدارک ر، طبق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تشکیل پرونده و او چاپ اطالعاتپس از تکمیل مراحل ثبت نام است  ضروری

 ثبت نام حضوری به منزله انصراف می باشد.عدم  بدیهی است اقدام نمایید. ثبت نام حضوریالزم جهت 

 

 مکان زمان تاریخ رشته

 مدیریت آموزشی
 یکشنبه

04/10/99 

 اره آموزشساختمان آیت اهلل مهدوی کنی، طبقه چهارم، اد صبح 9:31

 ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، سالن بانو امین صبح 9

 حقوق خانواده
 یکشنبه

04/10/99 

 ساختمان آیت اهلل مهدوی کنی، طبقه چهارم، اداره آموزش صبح 9:31

 ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، سالن بانو امین صبح 01:31
 

 

http://www.isuw.ac.ir/
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 :آموزشی و دانشجویی تشکیل پروندهجهت  مدارک مورد نیاز

 

 غیر حضوری )اینترنتی(پرینت فرم تأییدیه نهایی ثبت نام  .0

 رنگی جدید تمام رخ با رعایت شئونات اسالمی )پشت نویسی شده( 3*4عکس قطعه  0 .0

 صفحه اول و دوم و صفحه توضیحات شناسنامهتصویر نسخه  3شناسنامه و اصل  .3

 تصویر پشت و روی آننسخه  3اصل کارت ملی و  .4

و یا در صورت عدم امکان دریافت مدرک و تصویر آن مدرک کارشناسی )دانشنامه( یا گواهی نامه موقت  اصل .5

سازمان  30/10/0399دانشنامه/ گواهی نامه موقت تا روز ثبت نام؛ فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا 

 باشد.سنجش آموزش کشور که به تأیید دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی رسیده 

 مدرک کارشناسی  تأییدیه تحصیلی .0

 ریز نمرات دوره کارشناسی .7

 تعهدنامه محضری )زمان مراجعه به محضر متعاقباً اعالم می گردد( .9

 شماره حساب و شماره کارت بانک تجارت به نام شخص دانشجو .9

یا همسر )ویژه شناسنامه و کارت ملی پدر  تصویرکارت جانبازی و مدارک بنیاد شهید به همراه  تصویراصل و  .01

 دانشجویان عضو بنیاد شهید و جانبازان(

 پیوست اطالعیه و تحویل پرینت فرم های تکمیل شده در روز ثبت نام  های تکمیل فرم .00

ت و ثبت نام همراه داشتن کارت شتاب دارای رمز دوم موجب تسهیل و تسریع روند پرداخ) شارژ کارت تغذیه .00

 (متقاضیان خواهد بود

 :عالوه بر مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشگاه(جهت ثبت نام اقامتگاه )مدارک و لوازم مورد نیاز  

 فحه توضیحات شناسنامهتصویر صفحه اول و دوم و ص .0

 کارت ملیپشت و روی  تصویر .0

 رنگی جدید تمام رخ با رعایت شئونات اسالمی )پشت نویسی شده( 3*4قطعه عکس  0 .3

 ولی دانشجو تصویر صفحه اول و دوم و صفحه توضیحات شناسنامه .4

افت برگ تاییدیه از انجام آزمایشات زیر در شهرستان محل سکونت و ارائه ی جواب آزمایش در روز ثبت نام و دری .5

 پزشک دانشگاه و تحویل به اقامتگاه:

CBC -  FBs  -  U/A  -   S / E- D3 - تعیین گروه خونی 

 مدت یک نیمسال برایاقامتگاه و ودیعه ثبت نام و نیز هزینه سرویس ایاب و ذهاب پرداخت هزینه  .0

 لوازم بهداشتی و شخصی .7

 دو جفت دمپایی  .9

 (cm 091  ×75 تشک )ترجیحا در ابعادملحفه،  ، پتو،تبالش .9

 ظروف مورد نیاز شخصی جهت تهیه ی غذا ی شب و روزهای جمعه و نیز دریافت و صرف غذا  .01
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 پیوست اطالعیه و تحویل پرینت فرم های تکمیل شده در روز ثبت نام  های تکمیل فرم .00

معذور متقاضیان از پذیرش  ،این تاریخاهد بود و قبل از وپذیرای شما عزیزان خ 07/10/99: اقامتگاه از روز چهارشنبه توجه

 است.


