
 1400اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان رشته های مختلف دانشکده رفاه در دوره کارشناسی ارشد،  

 بدینوسیله برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می گردد: 

 قسمت اول:ثبت نام حضوری

روزهای سه شنبه  و   حضوری ، بصورت الزم است جهت انجام ثبت نام  ، پذیرفته شدگان _الف

 . به دانشکده مراجعه نمایند 14الی  8/ 30ت از ساع 1400رشنبه  چهارم و پنجم آبانماه اچه

 

     مدارک الزم: -ب

 با چادر بدون آرایش رنگی  3*4قطعه عکس  6 -1

 سری  2      به همراه اصل آن رونوشت صفحات شناسنامه -2

 سری  2  به همراه اصل آن رونوشت پشت و روی کارت ملی -3

 سری 2 اصل دانشنامه یا گواهی موقت دوره کارشناسی به همراه تصویر آن  -4

 دوره کارشناسی به همراه تصویر آن اصل ریزنمرات -5

تاریخ    4001دانش آموختگان سال  : فقط  1تذکر تا  اند و هنوز    1400/ 6/ 13که  التحصیل شده  فارغ 

فرم منتشر شده در اطالعیه سازمان سنجش   می توانندمدرک فارغ التحصیلی آنها آماده نیست،  

عالی دوره کارشناسی، اصل    را دانلود نموده و پس از تایید  موسسه آموزش   1400/ 7/ 27در تاریخ  

 آن را جهت ارائه در روز ثبت نام به همراه بیاورند. 

سال    2تذکر التحصیالن  فارغ  خود   99:  دانشنامه  یا  موقت  گواهی  ارائه  به  موظف  آن  از  قبل               و 

 می باشند. 

دانشاف:  4تذکر التحصیالن  فرهنگیان  رغ  به  گاه  نسبت  است  الزم  پرورش  و  آموزش  متعهدین  و 

 محل تحصیل خود اقدام نمایند. سپردن تعهد محضری و اخذ گواهینامه موقت و ریزنمرات خود از 

 

 



 

 

 شد. : عدم مراجعه جهت ثبت نام حضوری به منزله انصراف از قبولی در دانشکده می با4تذکر

و رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر    : حضور در دانشکده با ماسک، خودکار شخصی  5تذکر

 است. 

ه های فقه و مبانی حقوق اسالمی و علوم ارتباطات اجتماعی در صورت  : پذیرفته شدگان رشت6تذکر  

          ( آغاز 1400یه، کالسهای ایشان از نیمسال دوم )بهمن ماه  ثبت نام و پرداخت علی الحساب شهر

 می گردد. 

 ریال( می باشد.   میلیون سیریال )  30000000: علی الحساب پرداختی شهریه، مبلغ7تذکر 

 

 

 م: شروع کالسها و چگونگی برگزاری دوقسمت 

کالسها به صورت  4001ی، در نیمسال حضورکالس و عدم امکان  Covid-19به علت شیوع بیماری 

افزار   نرم  بستر  در  و  و    Adobe Connectمجازی  کالسها  به  ورود  شد. چگونگی  خواهد  برگزار 

 استفاده از نرم افزار فوق ، در روز ثبت نام حضوری به اطالع پذیرفته شدگان خواهد رسید. 

حاصل    تماس   35074282توانید در ساعات اداری با تلفن  درصورت نیاز به اطالعات بیشتر، می  

 نمایید. 

 

 کده رفاهو ثبت نام دانش  پذیرشمدیریت 

 

   

 

 



 

 


