
 

 

 
 

 7931 ارشد كارشناسي مقطع شدگان پذیرفته نام ثبت خصوص در پردیس اطالعيه

 (سراسری كنکور)
 

  
 دانشگاه لمللا بين پرديس در ارشد کارشناسي مقطع سراسری آزمون گرامي شدگان پذيرفته به گويي آمد خوش و تبريك عرض ضمن       

 نماييد: اقدام يرز بندی زمان برنامه با مطابق خود قطعي نام ثبت و پذيرش امور در تسهيل جهت است خواهشمند کيش، جزيره شريف، صنعتي

 در را خود تحصيل اول نيمسال شهريه الحساب علي پرداخت توانيد مي 11/60/79 شنبه روز پايان تا 11/60/79 شنبهيک روز از .1

 .دهيد انجام پرديس دانشجويي حسابداری سامانه

 رمز عنوان به شناسنامه شماره ورود با و است شما رقمي 16 ملي کد همان شما دانشجويي شماره فعالً دانشجويي حسابداری سامانه در .2

  .شد خواهيد وارد دانشجويي حسابداری سامانه به (باشد يکسان ملي کد با است ممکن که)عبور

 را ينجاا )لطفاخواهدگرفت. قرار پرديس سايت برروی 91/60/17 یکشنبه روز از نام ثبت و پذیرش جهت الزم های فرم و مدارك .1

  .نماييد تکميل و دانلود را ها فرم است الزم کنيد( کليك

 بارگذاری ،پرديس مدارك بارگذاری سامانه در را نام ثبت و پذیرش جهت الزم های فرم و مدارك بايد مي 11/60/97 شنبهيک روز از .4

 کنيد.

 پرديس آموزش دفتر به توانيد مي 26/67/79 شنبهدوروز اداری ساعت پايان تا 16/67/79 شنبهيک روز از قطعي نام ثبت و پذیرش برای .5

 نماييد. ارائه را شده تکميل های فرم و مدارك اصل و نموده مراجعه کيش

 اميرکبير ميدان کيش؛ جزيره شريف: صنعتي دانشگاه کيش پرديس اصلي ساختمان آدرس
 .کنيد دنبال آموزش رساني اطالع کانال چنين هم و kish.ac.ir پرديس رسمي سايت در را ما بعدی های اطالعيه .0

 (14 الي 1 ساعت )از :نماييد حاصل تماس زير های تلفن شماره با توانيد مي بيشتر اطالعات کسب جهت 

 621-00105642  و ( 111 و 124 داخلي ) 44422299-670

 کيش جزيره شريف، صنعتي دانشگاه الملل بين پرديس در شما ديدار اميد به و موفقيت آرزوی با

  
 جزیره كيش_معاونت آموزشي و پژوهشي پردیس بين الملل دانشگاه صنعتي شریف
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