
  
  

 .از كليه پذيرفته شدگان تقاضا مي شود اطالعيه را تا انتها مطالعه نمايند

  
نام در اين دانشگاه  رساند مراحل ثبت ضمن عرض تبريك به مناسبت پذيرش شما در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد، به اطالع مي

  باشد: به شرح ذيل مي
 

  مرحله زير:شامل دو  نام الكترونيكي گام اول: ثبت
  

  مرحله اول: اسكن مدارك زير و ذخيره آن:
  با رعايت شئونات اسالمي  جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ   عكس تمام .1
  وصفحه توضيحات شناسنامه 2و1صفحات  .2
  كارت ملي ( پشت و رو) .3
  :مدرك كارشناسي: يكي از مدارك زير .4

  ريزنمرات دانشنامه و -1
  موقتگواهي نامه  -2
  گواهي معدل (درصورت عدم امكان دريافت مدرك دانشنامه يا گواهينامه موقت) -3
  باشند. التحصيل مقطع كارشناسي ناپيوسته مي شدگاني كه فارغ مدرك كارداني براي پذيرفته -4
هاي كارشناسي ارشد  يلي (دورهراهنماي آزمون ورودي تحصيالت تكم 3كننده وضعيت نظام وظيفه (با توجه به مندرجات صفحه  مدرك مشخص -5

  بخش مقررات وظيفه عمومي ) _ 1395) سال 1ناپيوسته داخل دفترچه شماره 
  حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت با امضاي باالترين مقام اجرايي. -6
  موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارشناسي ارشد (مربوط به پذيرفته شدگان سهميه رتبه اول)گواهي رتبه اولي تاييدشده توسط دانشگاه يا  -7

  باشد. image/jpgكيلو بايت و با فرمت  500حجم هر فايل بايد كمتر از 
  

  مرحله دوم: ثبت نام الكترونيك:
لغايت شنبه    شهريور 11   منوي ثبت نام طي روزهاي پنجشنبه http://www.um.ac.irمراجعه به سايت دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني 

  .نام الكترونيكي واخذ پرينت رسيدوانجام ثبت 95شهريور ماه  13
كترونيكي از طريق لينك مربوط بوسيله كارت هاي عضو ريال به صورت پرداخت ال 150000ضمنا در زمان ثبت نام الكترونيك مي بايست مبلغ 

  شبكه شتاب بابت صدور كارت دانشجويي پرداخت شود.
مي باشدوشركت دانشجويان در كالسهاي درسي  95شهريور ماه  20  ازتاريخ 95-96شروع كالسها مطابق تقويم آموزشي سال 

  ضروري است.
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مدارك):نام حضوري (تحويل گام دوم: ثبت

نام الكترونيكي با همراه داشتن اصل تمامي مدارك اسكن شده و رسيد ثبت نام الكترونيكي از  بايست پس از انجام ثبت شدگان محترم مي پذيرفته
  مطابق برنامه اعالمي در وب سايت دانشكده مربوطه 95مهر ماه  14  تا روز چهارشنبه 95شهريور ماه  20روز شنبه مورخ 

www.um.ac.ir/Faculty.html ، (  .به آن دانشكده مراجعه و نسبت به تحويل مدارك الزم اقدام نمايند  
  در اداره آموزش دانشكده آماده تحويل به دانشجويان مي باشد. 95شهريور  20كارت دانشجويي در تاريخ 

  
بايستي قبل از ثبت نام حضوري جهت تحويل چك به نشاني خيابان احمد آباد،  ن الملل دانشگاه دقت نمايندپذيرفته شدگان پرديس بي

  پس از تاييد رسيد ثبت نام الكترونيكي به دانشكده مربوط مراجعه نمايند. واحد حسابداري پرديس بين الملل مراجعه و 23بولوار رضا، رضاي
  يان دوره نوبت دوم:پرداخت شهريه علي الحساب براي دانشجو

ريال از طريق ، منوي مالي، زيرمنوي پرداخت الكترونيكي، انتخاب گزينه شهريه نوبت دوم در پرتال  12.000.000پرداخت شهريه برابر مبلغ 
  )http://pooya.um.ac.ir دانشجويي. قابل پرداخت با تمامي كارتهاي عضوشبكه شتاب.( نشاني پورتال

  الحساب براي دانشجويان مجازي:پرداخت شهريه علي 
ريال براي پذيرفته شدگان رشته هاي  12.000.000ريال براي پذيرفته شدگان رشته هاي مهندسي ومبلغ  14.000.000پرداخت شهريه برابر مبلغ 

ل دانشجويي. قابل پرداخت با علوم انساني از طريق ، منوي مالي، زيرمنوي پرداخت الكترونيكي، انتخاب گزينه شهريه دانشجويان مجازي در پرتا
  http://pooya.um.ac.irتمامي كارتهاي عضوشبكه شتاب.( نشاني پورتال 

مي باشد وباقيمانده شهريه بايستي در طول نيمسال پرداخت گردد. ضمن اينكه  95-96يادآور مي شود مبالغ مذكور بخشي از شهريه نيمسال اول 
بالغ واريزي در صورت انصراف صرفا تا تاريخ ثبت نام حضوري اعالمي توسط دانشكده قابل برگشت مي باشد وپس از آن هيچ مبلغي عودت م

  نخواهد شد.
  :پرداخت شهريه علي الحساب براي دانشجويان پرديس بين الملل

پرداخت الكترونيكي، انتخاب گزينه شهريه دانشجويان پرديس بين ريال از طريق ، منوي مالي، زيرمنوي  41400000پرداخت شهريه برابر مبلغ 
) (نشاني وب سايت http://pooya.um.ac.ir الملل در پرتال دانشجويي. قابل پرداخت با تمامي كارتهاي عضوشبكه شتاب.( نشاني پورتال

  .مي باشد) ic.um.ac.irپرديس 
  

  شده خودداري فرمايند.هاي اعالماز مراجعه حضوري به دانشگاه قبل از تاريخ شودشدگان گرامي تقاضا مي: از تمامي پذيرفته 1تذكر
شده به منزله انصراف از تحصيل هاي اعالمنام در تاريخشدگان الزامي بوده و عدم ثبتنام الكترونيكي و حضوري براي كليه پذيرفته: ثبت 2تذكر

  خواهد بود.
  رت گروهي و توسط اداره آموزش دانشكده و بدون نياز به حضور دانشجو انجام خواهد شد.: انتخاب واحد كليه دانشجويان به صو 3تذكر
است به مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي جهت دريافت نامه درخواست  : پذيرفته شدگان درحال انجام خدمت مقدس سربازي، الزم 4تذكر

صادره از معاونت وظيفه عمومي محل اعزام خود را همراه با ساير  ترخيص ازخدمت مراجعه وهنگام ثبت نام حضوري، نامه ترخيص از خدمت
  مدارك ثبت نامي تحويل دانشگاه نمايند.

است جهت دريافت درخواست اعالم موافقت حوزه علميه به مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مراجعه وهنگام ثبت  : طالب گرامي، الزم 5تذكر
  همراه با ساير مدارك ثبت نامي تحويل دانشكده نمايند.نام حضوري، موافقت نامه حوزه علميه را 

  :/https://pooya.um.ac.ir/educ/registrationلينك ثبت نام

  
  
 مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد

 


