
 باسمه تعالی
 

  1399سال پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی رشته های  اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان

 مقطع کارشناسی دانشگاه بین المللی امام رضا)علیه السالم(

 

یت زوی موفقشما در دانشگاه منتسب به حضرت علی ابن موسی الرضا)علیه السالم( و با آرقبولی  تضمن عرض تبریک به مناسب

ناسی قطع کارشمپذیرش بر اساس سوابق تحصیلی  رشته های بدین وسیله زمان، مکان و مدارک مورد نیاز ثبت نام شما، روزافزون

 این دانشگاه را به شرح ذیل به اطالع می رساند: 1399سال 

 

 : )غیرحضوری(ثبت نام الکترونیکیزمان  -1

 

ده ر حضوری بویکی و غی، بصورت الکترون، ثبت نامداوطلبان و دانشگاهیان عزیزدر جهت حفظ سالمتی با توجه به شیوع ویروس کرونا و 

ایت دانشگاه نسبت سبا مراجعه به  04/08/1399شنبه یکلغایت مورخ  29/07/1399شنبه مورخ سه روز از  کلیه داوطلبان الزم استو 

 زمان تحویل حضوری مدارک، متعاقبا اعالم خواهد شد. .نمایندبه ثبت نام الکترونیکی اقدام 

 

 :جهت ثبت نام الزم مدارک  -2

 :نمایند آماده کیفیت باال و وضوح کافیبا  داوطلبان جهت ثبت نام الکترونیکی باید اسکن مدارک ذیل را

 

 

 مدرک ردیف

1 
   داراصل شناسنامه عکس

  

 اصل کارت ملی   2

  )عکس خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش باشد(با زمینه روشن  ۳*۴قطعه عکس تمام رخ رنگی  یک 3

 

4 

 

 :  یادوره پیش دانشگاهی دوره دوم متوسطهپایان تحصیالت رسید درخواست تاییدیه 

بایست به همراه گواهی شدگان میو پرورش کلیه پذیرفتهمرکز سنجش آموزش  محترم ریاست با توجه به بخشنامه

خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و  دانشگاهیتصویرگواهی پیش یا دوره دوم متوسطهتحصیالت پایان 



و پرورش محل تحصیل خود را نمایند و رسید )ارزش تحصیلی( از اداره آموزش  ي تحصیلیدرخواست تاییدیه

دانشگاه عنوان  و  قبولی نام رشته شدگان حتماً. کلیه پذیرفتهالکترونیکی ارسال نمایندنام مربوط را در زمان ثبت

 را در زمان تکمیل فرم در دفاتر پیشخوان اعالم نمایند. (امام رضا)ع

 

 امکان ثبت نام وجود ندارد. رسید*مهم: پذیرفته شدگان توجه نمایند،بدون این 

 

 

 

 

5 

 

 نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

5-1  

 متوسطه آموزشقدیم  نظام

مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش یا گواهی اصل  -

یا  ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان و

 هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

5-2  

نظام آموزشی سالی واحدي یا 

 واحديترمی 

 

 

 

 

 

دانشگاهی با مهر و پیشوره اصل مدرک یا گواهی پایان د -

دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و امضاي مدیر مرکز پیش

 دانشگاهی.شهرستان محل اخذ مدرک پیش

آموزشی ترمی  نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرک صل ا -

یا و واحدي / سالی واحدي با مهر و امضاي مدیر دبیرستان 

 محل اخذ مدرک.شهرستان هنرستان با درج بخش و 

آموزشی ترمی  نظامصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام ا -

فیزیک، علوم تجربی، علوم  واحدي / سالی واحدي )ریاضی

انسانی و علوم و معارف اسالمی( با امضاء و مهر دبیرستان یا 

 سازمان آموزش و پرورش.

فیزیک، )ریاضی دانشگاهی ی دوره پیشاصل کارنامه تحصیل -

تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر( با امضاء علوم

 و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

5-3  

 نظام آموزشی جدید

(3-3-6) 

دوره دوم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیالت مدرک صل ا -

محل  با مُهر و امضاي مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان

 اخذ مدرک.

صل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان )پایه دهم تا ا -

 دوازدهم( با امضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش.
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 براي رشته هاي غیر مهندسی   )هشت میلیون ریال(ریال 8,000,000مبلغ به  پرداخت شهریه علی الحساب

ول ترم براي رشته هاي فنی مهندسی در زمان ثبت نام الکترونیکی؛ مابقی شهریه در ط ریال 10,000,000و مبلغ 

 طی حداکثر سه قسط تسویه خواهد شد.

 :ویژه برادران

 اصل برگه معافیت موقت پزشکی بدون غیبت در مدت-۳ اصل کارت معافیت دائم -۲اصل کارت پایان خدمت  -۱

 باشد غیبت که تاریخ اعزام آن سپري نشدهبرگه اعزام به خدمت بدون -4آن  اعتبار

 7 



      

 

 نکات مهم:   

 د. قی خواهد شصراف تلبه منزله انو انجام شود، ثبت نام کامل نبوده  و یا با کیفیت پایین چنانچه ارسال مدارک بصورت ناقص -1

 .پذیرفته شده خواهد بود فرد عهده مسئولیت عدم ثبت نام در زمان تعیین شده بر -2

 د.تا قبل از اعالم دانشگاه، جدا خودداری نماینمراجعه حضوری  ازداوطلبان بدلیل شرایط ویروس کرونا،  -3

 شد. عیه می باین اطالاپس از اعالم دانشگاه و در زمان ثبت نام حضوری، داوطلب ملزم به ارائه اصل کلیه مدارک ذکر شده در  -4

 د.م خواهد شمتعاقبا اعالها، زمان شروع کالسکالسهای نیمسال اول  بصورت مجازی بوده و نحوه شرکت در کالسها و  -5

انجام   1399-1400انتخاب واحد دروس نیمسال اول  اداره آموزش، توسطتایید ثبت نام الکترونیکی بررسی مدارک و پس از  -6

 .می شود

ومی حائز م غیر ببرای دانشجویان خان درصورت اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل کالسها به صورت حضوری، -7

 . استامکانپذیر ( با دریافت شهریه)شرایط، خوابگاه دانشجویی 

 قب ناشی ازگونه عوابدیهی است مسئولیت هر. پذیرفته شدگان بایستی کلیه مفاد این اطالعیه را بطور دقیق مطالعه نمایند  -8

 .عدم رعایت موارد فوق به عهده پذیرفته شده خواهد بود

 

 تماس حاصل نمایید. ذیل و داخلی ذکر شده در جدول 05138041 با شماره می توانید جهت اطالع بیشتر -9

 شماره داخلی واحد برادران شماره داخلی واحد خواهران نوع سوال

 1139 3106 ثبت نام

 1200 3203 شهریه

 1116 3229 وام دانشجویی و خوابگاه

 

 (علیه السالم)امام رضا آموزشی دانشگاهمعاونت 

 اهی و یا دانشگ پیش دوره حضوري آموزان دانش ویژه تحصیل از فراغت اعالم برگ)وظیفه  نظام به مربوط نامه -5

 دوره دوم متوسطه(


