
    کارشناسی ارشددر  مراحل ثبت نام از پذیرفته شدگان
  ١٣٩٢-٩٣نيمسال اول سال تحصيلی ورودی نيمسال 

  دانشگاه فردوسی مشھد  بين الملل پردیس
  
  

  

 الکترونيکی نام ثبت:  

                                                                                                                                    
  
 روزھای در سپس .نمایند اسکن و تھيه را ذیل در مندرج مدارک بایست می شدگان پذیرفته الکترونيکی نام ثبت منظور به

 نام ثبت بخش )/http://pooya.um.ac.ir/educ/exam       : آدرس( به مراجعه با ماه مھر ٨ دوشنبه غایتل  ماه مھر ۶ شنبه
  رھگيری کد و کدملی کردن وارد با  .نمایند اقدام الکترونيکی نام ثبت انجام به نسبت ، جدید ورودی دانشجویان الکترونيکی

 آنجا در شده مشخص لينک ( خود دانشجویی پورتال وارد و دریافت را خود عبور شناسه و دانشجویی شماره توانيد می
  .نمایيد کامل زیر توضيحات مطابق را خود شخصی اطالعات .شوید)
 

 به شده اعالم ھای تاریخ در الکترونيکی نام ثبت عدم و بوده الزامی شدگان پذیرفته کليه برای الکترونيکی نام ثبت :تذکر
 .بود خواھد تحصيل از انصراف منزله

  
  
  
 مشھد فردوسی دانشگاه الملل بين واحد در الکترونيکی نام ثبت جھت نياز مورد مدارک 

  
 در مدارک ارسال مرحله در مربوطه ھای فایل و اسکن شدگان پذیرفته توسط الکترونيکی نام ثبت زمان از قبل ذیل مدارک
 قسمت صفحه راست سمت منو از خود دانشجویی پورتال داخل از حال .گيرد قرار استفاده مورد الکترونيکی نام ثبت

 بصورت مدارک ارسال و آن مراحل نمودن کامل از پس .نمایيد کامل را "یشخص اطالعات" قسمت و کنيد کليک را "شخصی"
 و گرفته پرینت آنرا بایست می که داد خواھد الکترونيکی نام ثبت رسيد شما به سيستم نھایی تایيد و الکترونيکی

  .بدھيد دانشگاه کل آموزش تحویل حضوری نام ثبت و مدارک تحویل روز در مدارک اصل ھمراه
  

  اسالمی شئونات رعایت با جاری سال در شده تھيه ٣*۴ رخ تمام عکس .١
  شناسنامه صفحات تمامی .٢
 )رو و پشت صورت به( ملی کارت .٣
 سنجش سازمان سایت در مندرج معدل فرم قالب در بایستی معدل گواھی( معدل گواھی یا و کارشناسی مدرک .۴

 )گردد ارائه کشور آموزش
 باشند می ناپيوسته کارشناسی مقطع التحصيل فارغ که شدگانی پذیرفته برای کاردانی معدل گواھی .۵
 راھنمای مندرجات به توجه با ....و معافيت یا خدمت پایان کارت شامل ( وظيفه نظام وضيعت کننده مشخص مدرک .۶

 )١٣٩١سال " داخل ناپيوسته ارشد کارشناسی ای دوره " تکميلی تحصيالت ورودی آزمون یک شماره

  .باشد IMAGE/JPG فرمت با و بایت کيلو ۵٠٠ از کمتر باید فایل ھر حجم
  
  

  تحویل مدارک(ثبت نام حضوری(:  

پذیرفته شدگان  می بایست براساس برنامه زمان بندی اعالم شده در جدول زیر جھت تحویل اصل مدارک به مدیریت آموزشی 

  . مراجعه نمایند  )، پشت دانشکده مھندسی  ميدان آزادی ، پردیس دانشگاه فردوسی مشھد(دانشگاه

  
نام منحصراً در تاريخھاي اعالم شده توسط  ثبتالزامي است و  نام حضور شخص پذيرفته شده جھت ثبت :تذکر مھم 

عدم ثبت نام داوطلب در روز ثبت نام به منزله انصراف قطعی است و  .پذيرد مدیریت آموزشی دانشگاه صورت مي
  .بين الملل در تکميل ظرفيت فردی را جایگزین این شخص خواھد نمود پردیس

  

  پذیرفته شدگان کليه 

  مکان   زمان  تاریخ  مراجعان

  ١٨الی  ١۵:٣٠  ٩/٧/٩١ سه شنبه   خواھران
  مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی

ساختمان  -پردیس دانشگاه فردوسی -ميدان آزادی (
  )مدیریت آموزشی کل دانشگاه 

  ١٨الی  ١۵:٣٠  ١٠/٧/٩١ چھار شنبه  برادران

  
  

  
  
  



  :حضوری مدارک الزم جھت ثبت نام
  

    
 .الکترونيکی نام ثبت رسيد ارائه - ١

 
 : مبلغ به تاریخ بدون چک فقره یک دانشجو ،بين المللپردیس شيوه نامه مالی  مطابق - ٢

  
 ریال ميليون  پنجاه  مبلغ به )حضوری(ارشد کارشناسی دانشجو  

  
 ریال ميليون پنج و بيست مبلغ به )مجازی( ارشد کارشناسی دانشجو   

 
 )است الزامی نام ثبت جھت چک ارائه ( .گيردمي قرار الملل بين پردیس یحسابدار اختيار در امانت رسم به 
 

  تاييد وزارت موردھمراه با ریز نمرات یا گواھی موقت مدرک مذکور  ) ليسانس(  كارشناسي  مدرك  اصل -٣

  فرھنگي  انقالب عالي و يا شوراي  پزشكي  آموزش و  ، درمان بھداشت  يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات  علوم

  . آن  فتوكپي  باشد و يكبرگ  قيد شده)  ليسانس(  كارشناسي  دوره  معدل  در آن  كه

 پذیرفته شدگان سھميه ایثارگران باید کارت ایثارگری و یک برگ کپی آن را بھمراه داشته باشند -۴

 .آنھا  صفحات  از تمام  فتوكپي  و كارت ملي و دو سري  شناسنامه  اصل -۵

 .با رعایت شئونات اسالمی جاري  در سال  شده  تھيه ٣×۴  رخ  تمام  عكس  چھار قطعه -۶

عواید اختصاصی معاونت "بانک ملت   ١٣٧٨٢٠٢٩/ ٨٣ به حساب   )ریال ھزار و پنجاه دویست(  ٠٠٠/٢۵٠مبلغ  -٧

 .واریز نمایيد و اصل فيش واریزی را به ھمراه خود بياورید   "آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه

خزانه داری کل نزد بانک ملی واریز نمایيد و اصل   ٠٣/٧۴٨به حساب   )سيزده ھزار ریالدویست و(  ٠٠٠/٢١٣ مبلغ -٨

 .فيش واریزی را به ھمراه خود بياورید

در ھر ترم در طول تحصيل  ٩٢علی الحساب شھریه تحصيلی دانشجویان ورودی  :علی الحساب شھریه تحصيلی  -٩

 مطابق جدول زیر می باشد

  

  علی الحساب شھریهمبلغ   مقطع تحصيلی

  )سی ميليون ریال(  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  کارشناسی ارشد

  )پانزده ميليون ریال (  ٠٠٠/٠٠٠/١۵  )آموزش مجازی(کارشناسی ارشد 

  
 .، به یکی از دو حساب زیر واریز نمایيد قمبلغ علی الحساب شھریه را بر اساس جدول فو -١٠

 

  صادرات:              نام بانک
  

  ٠٢٠٨٨١١٣٣۶٠٠١:   شماره حساب 
  

  واحد بين الملل دانشگاه فردوسی مشھد:         نام حساب

  تجارت:              نام بانک
  

  ۴٢۵٠٩٨٩٨۵:   شماره حساب 
  

  واحد بين الملل دانشگاه فردوسی مشھد:         نام حساب

  

  
  
  

  با تشکر
  

  بين الملل دانشگاه فردوسی مشھد پردیس
  
  
  
  
  

  



  بين الملل دانشگاه فردوسی مشھد پردیسدریافت شھریه و ھزینه ھای آموزشی دانشجویان مالی شيوه نامه 
 ٩٣-٩٢ورودی 

  
 -آزمایشگاھی -نظری(شھریه شامل دو بخش ثابت و متغير است که ميزان آن با توجه به رشته تحصيلی و نوع دروس -١

 .شودتعيين میبراساس مصوبه ھيات امناء دانشگاه ) پيش نياز - کارگاھی و یا دروس اصلی
 
که معموالً حدود یک ماه قبل از شروع آن نيمسال (دانشجو در موقع ثبت نام اوليه و ثبت نام برای ھر نيمسال تحصيلی  -٢

 .کندرا پرداخت میتحصيلی براساس تقویم آموزشی  علی الحساب شھریه ) است
  
 
در صورتی که زمان انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو از برنامه در ھر یک از مراحل تحصيل و به ھر دليل   -٣

شھریه ثابت پرداختی دانشجو ) براساس تقویم آموزشی واحد( روز پس از شروع ترم  ١۵در فاصله کمتر از 
نشجو موظف به تسویه حساب کسر و علی الحساب شھریه متغير مسترد خواھد شد و پس از این تاریخ دا

 .براساس انتخاب واحد ترم خواھد بود) ثابت و متغير(شھریه کامل 
 
 .کليه تخفيف ھای شھریه آموزشی واحد بين الملل پس از تصویب ھيات امنا دانشگاه قابل انجام می باشد  -۴
 
 
. ب قطعی شھریه ترم اقدام نمایددانشجو موظف است تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حسا  -۵

 .در غير این صورت حساب سيستم آموزشی دانشجو مسدود و اجازه شرکت در امتحانات را نخواھد داشت
  
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر عھده دانشجو بوده و در ) در صورت تجربی بودن پروژه( ھزینه ھای مربوط به رساله  -۶

 .نامه لحاظ نشده است تعرفه شھریه ھای متغيير پایان
 
الملل بابت مابقی شھریه به مبلغ زیر  بين پردیس ی امانت در اختيار حسابداررسم  دانشجو یک فقره چک بدون تاریخ به -٧

باشد در صورتی که دانشجو در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب الملل موظف می بين  پردیسحسابدار . دھد قرار می
بدیھی است اگر مبلغ چک بيش از مابقی شھریه دانشجو . به وصول مبلغ چک اقدام نماید شھریه عمل ننماید نسبت

 .باشد، دانشجو در کارنامه مالی بستانکار خواھد شد
  ميليون ریال ھشتاد  مبلغ چک برای دانشجویان دکتری  -1
  ميليون ریالپنجاه ) حضوری(مبلغ چک برای دانشجویان کارشناسی ارشد -2
  ميليون ریالبيست و پنج ) مجازی( رای دانشجویان کارشناسی ارشدمبلغ چک ب-  -٣
  

  
تواند برای نيمسال بعد  در صورتی که دانشجو به موقع پرداخت شھریه را به صورت الکترونيکی پرداخت نماید، چک می  -٨

 .دانشجو به امانت نزد حسابداری باقی بماند
 

شھریه وصول نشود، در کارنامه مالی وی بعنوان امتياز در صورتی که چک دانشجو از بانک برگشت بخورد و  
ترم بعد را در زمان ) علی الحساب و مبلغ چک فوق الذکر(ثبت و دانشجو باید تمام شھریه ) چک برگشتی(منفی 

صورت نقدی پرداخت نماید و از تسھيالت پرداخت اقساطی شھریه تا آخر دوره محروم خواھد  انتخاب واحد به
  .شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


