
  )1394راهنماي ثبت نام پذیرفته شدگان ورودي جدیدکارشناسی ارشد ( مهر 

 

خیابان اشرفی تهران، مرکزي-ساختمان انجام امور ثبت نام:  محل مراجعه پذیرفته شدگان جهت
سیمون بولیوار، خیابان مخابرات، کوچه میخک  بلوار ، اصفهانی

 44840163 – 44810511تلفن: 

 بقرار ذیل می باشد: پذیرفته شده گرامی مراحل ثبت نام،

مراجعه به واحد آموزش موسسه طبق تاریخهاي اعالم شده سازمان سنجش آموزش کشور(تاریخ  .1
 )1394 شهریور سال 16 و15 و 14هاي

 ارائه کلیه مدارك طبق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  .2
 تکمیل فرم هاي ثبت نام سنجش آموزش کشور .3

درمحل موسسه جهت انجام   ،پذیرفته شده عزیز با دریافت شماره دانشجویی3 تا 1پس از انجام مراحل  
 مرحله چهارم اقدام می نماید.

 پرداخت الکترونیکی شهریه(پرداخت الکترونیکی هنگام ثبت نام در محل موسسه انجام می گردد)  .4
 رقمی که عضو شتاب می باشند با اخذ رمز 16این پرداخت می تواند از هر حساب بانکی و تمام کارتهاي بانکی 

و توجه به تاریخ انقضاء) از بانک مربوطه صورت گیرد. پرداخت در صورتحساب cvv2دوم (رمز اینترنتی، کد 
پس از ثبت نام بانک و در سیستم شهریه موسسه بنام دانشجو ثبت خواهد گردید و دانشجویان عزیز می توانند 

توجه داشته باشند که در هنگام استفاده از پرداخت  دانشجویان آنرا در کارنامه مالی خود مشاهده نمایند.
 (صد هزار ریال) بیشتر از مبلغ مورد 100.000الکترونیکی حتماً در حساب و یا کارت مورد استفاده می بایست 

جهت ثبت نام دوره هاي  نظر براي واریز داشته باشند در غیر این صورت پرداخت با موفقیت انجام نخواهد شد.
  ریال دریافت خواهد شد.25.000.000کارشناسی ارشد حداقل مبلغ 

 را خارج از موسسه انجام داده و سپس اقدام به انجام 5، پذیرفته شده عزیز مرحله 4 تا 1 پس از انجام مراحل .
  می نماید.7 و 6مراحل 

 

  



 تکمیل اطالعات پرتال طبق مراحل ذیل :  .5
  مراجعه به سایت موسسه به آدرسwww.sadra.ac.ir  

  : ورود به سامانه دانشگاه از طریق کد کاربري و رمز عبور دریافتی ( کد کاربري : کد ملی و رمز عبور
 شماره شناسنامه می باشد) 

  تکمیل کلیه اطالعات درخواستی 

 توضیحات : تکمیل اطالعات کلیه فیلدهاي ستاره دار الزامی می باشد. 

مراجعه به کارشناس رشته مستقر در آموزش و دریافت موارد ذیل (طبق تاریخهایی که متعاقبا اعالم  .6
 می گردد) : 

 کارت دانشجوئی 
  فرم معافیت تحصیلی 
 نامه اخذ مدرك ، تائیدیه و ریز نمرات از موسسه مقطع قبلی 

 دریافت برنامه هفتگی از طریق سامانه دانشگاه  .7
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