به نام خدا

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

اطالعیه ثبت نام پذيرفته شدگان نوورود
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400
زمان ثبت نام اینترنتی
از ساعت  8صبح الی  23شب
روز ثبت نام اینترنتی
شنبه  1400/8/1الی سه شنبه 1400/8/4
پذیرفته شده محترم ،ورود شما را به سامانه ثبت نام اینترنتی موقت موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
خوش آمد میگوییم .لطفا برای ثبت نام اینترنتی موقت مطابق مراحل زیر عمل نمایید .در صورت هرگونه سئوال
از ساعت  8:00الی ( 14:00بجز روزهای تعطیل رسمی) با شماره  4-3334۵3۷2شماره داخلی ( 233بمجرد
شماره گیری ،شماره داخلی خود را وارد نمایید) تماس حاصل نمائید.
* تذکرات مهم *
 .1جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در روند ثبت نام از طریق سامانه ،فقط از آخرین نسخه مرورگر
 Google Chromeاستفاده نمایید ( .با گوشی موبایل اقدام به ثبت نام نکنید).
 .2چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت انجام میدهید ،حتماً نسبت به بررسی دقیق اطالعات ثبت شده به
خصوص اسکن مدارک اقدام نمایید .بدیهی است مسئولیت صحت ثبت نام الکترونیکی بر عهده دانشجو میباشد.
 .3اسکن مدارک ثبت نامی می بایست از روی اصل مدارک و با کیفیت مطلوب انجام و بارگذاری شود و از اسکن
کپی مدارک خودداری شود.
 .4در هر مرحله از ثبت نام و هنگام تحصیل اگر مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان کرده  ،اطالعات غلط
ارائه نموده و یا واجد شرایط ثبت نام نبوده است ،قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 .۵اطالعات الزم در مورد زمان شروع کالسها و نحوه تحصیل غیرحضوری در نشانی  mjdkh.ac.irدرج خواهد
شد.
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گام اول – ثبت نام موقت اينترنتی
* مراحل ثبت نام موقت اينترنتی *
 .1اسکن مدارک زیر را با کیفیت واضح و خوانا تهیه نمایید (وضوح تصویر متناسب و فرمت  jpgو حجم
فایل حداکثر  100کیلو بایت)
 .aاصل مدرک کاردانی و ریزنمرات (درصورت وجود) ،کارشناسی ناپیوسته و ریز نمرات (درصورت
وجود) و یا کارشناسی پیوسته و ریز نمرات (در صورت وجود)
تبصره مهم :برای دانشجویانی که به هردلیل هنوز مدرک تحصیلی اعم از دانشنامه یا گواهی
موقت کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) را دریافت نکرده اند اما قطعا تاریخ فارغ التحصیلی ایشان
 1400/۷/30خواهد بود ،کافی است بجای مدرک تحصیلی فرم ( 2فارغ التحصیالن بدون امکان
ارائه مدرک -موجود در وبسایت) یا فرم ( 3دانشجویان سال آخر با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر
تا  )1400/۷/30را تکمیل و بجای مدرک کارشناسی بارگذاری نمایند .ضمنا این دسته از
دانشجویان الزم است تعهد نامه ثبت نام مشروط بدلیل نقص مدرک در بدو ثبت نام را نیز کامل
نمایند.
 .bرسید درخواست تاییدیه تحصیلی  -برای دریافت تاییدیه تحصیلی از طریق
سامانه estelam.msrt.irاقدام و پس از تکمیل مراحل ،ارائه کد رهگیری و شماره تلفن همراه
ثبت شده در سامانه مذکور بهمراه رسید مربوطه برای تحویل حضوری در اختیار داشته باشید.
برای دانش آموختگانی که روی مدرک دانشنامه یا گواهی موقت ایشان کد صحت  20رقمی
سازمان امور دانشجویان ثبت نشده است (مانند فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی) ،موسسه
راسا از طریق نامه نگاری اقدام خواهد نمود.
 .cاسکن صفحات اول و توضیحات شناسنامه (کنار هم در یك فایل قرار گیرد).
 .dاسکن کارت ملی (پشت و رو در یك فایل) در صورت نداشتن کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه
جایگزین گردد .الزم است در اولین فرصت نسبت به اخذ کارت ملی خود اقدام کنید.
 .eبرای پذیرفته شدگان پسر ارائه یکی از موارد کارت پایان خدمت هوشمند ،معافیت دائم ،معافیت
موقت در تاریخ اعتبار آن .ابتدا پشت و روی کارت در کنار یکدیگر اسکن کرده ،سپس به صورت
فایل یك جا ارسال شود .در غیر اینصورت ،اخذ معافیت تحصیلی الکترونیکی (به شرح زیر) و
ارسال آن به موسسه برای دانشجویان مشمول پسر دارای برگ اعزام به خدمت (به شرط نداشتن
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.2
.3
.4

.5

غیبت) و افرادی که در حال خدمت سربازی هستند الزامی است .در غیر این صورت از ادامه
تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد (راهنمای درخواست معافیت تحصیلی در پیوست 1
انتهای این دستورالعمل ارائه شده است).
به آدرس  https://sad.mjdkh.ac.ir/regnewstudentمراجعه نمایید.
راهنمای ثبت نام اینترنتی مندرج در قسمت توضیحات صفحه اصلی را بدقت مطالعه نمایید.
با استفاده از شماره پرونده و کد ملی و انتخاب نوع آزمون وارد فرآیند ثبت نام شوید .اطالعات مورد نیاز
را به دقت و صحیح وارد نمایید .دانشجویان کاردانی به کارشناسی از قسمت نوع آزمون « کارشناسی ارشد
ناپیوسته » را انتخاب نمایند.
آندسته از دانشجویانی که ثبت نام اولیه خود را انجام داده و شماره دانشجویی را اخذ نموده اند ،می باید
حداکثر پس از  12ساعت ،مجدداً جهت پرداخت شهریه ثابت (فنی و مهندسی و علوم انسانی به مبلغ
 1۷220000ریال) و یا احیاناً رفع نقص موارد خواسته شده از سوی کارشناسان آموزش به پروفایل خود
در آدرس  https://sad.mjdkh.ac.ir/regnewstudentمراجعه نمایند .بدیهی است جهت نهایی نمودن
ثبت نام« ،پرداخت شهریه» الزامیست .جهت رویت «منوی پرداخت شهریه» پس از ورود بر روی «منوی
تایید مدارک و اطالعات» کلیك نمایید.
گام دوم -ارسال پستی مدارک
* مراحل ثبت نام قطعی و تحويل مدارک (پستی)*

توصیه :ارسال پستی مدارک برای حفظ سالمتی همه عزيزان توصیه می شود.
پس از آنکه ثبت نام آنالین کامل شد و شماره دانشجویی و رمز عبور دریافت نمودید ،می توانید مدارک زیر را به
آدرس موسسه پست نمایید.
ایران  ،استان خوزستان – اهواز – بلوار گلستان – انتهای بلوار پردیس مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی
خوزستان ،اداره تحصیالت تکمیلی -کد پستی 6139688839
دقت شود که کلیه مدارک زیر بدقت تهیه ،تکمیل و پست گردد .روی پاکت حتماً موارد زیر نوشته شوند:
نام و نام خانوادگی ،نام رشته قبولی ،شماره دانشجویی ،مدارک ثبت نام دانشجویان نو ورود
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اگرچه ارسال پستی مدارک قویا توصیه می شود ،چنانچه شخصی موفق به پست مدارک نشد ،مطابق تقسیم
بندی که متعاقبا اعالم خواهد شد ،می توانند ضمن مراجعه حضوری مدارک خود را تحویل نمایند .تاکید می شود
در هنگام مراجعه حضوری مدارک به ترتیب زیر آماده و تکمیل شده باشد.

* مدارک الزم جهت ارسال پستی و يا تحويل حضوری (مطابق برنامه زمانبندی)*
 -1پرینت رسید ثبت نام اینترنتی که در انتهای ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه در اختیار شما قرار می
گیرد.
 -2تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه ( 3سری)
 -3تصویر برابر اصل کارت ملی پشت و رو ( 3سری)
 6 -4قطعه عکس  3*4زمینه سفید و جدید
 -5اصل مدرک کاردانی و ریزنمرات (درصورت وجود) ،کارشناسی ناپیوسته و ریز نمرات (درصورت وجود) و
یا کارشناسی پیوسته و ریز نمرات (در صورت وجود)
تبصره مهم :برای دانشجویانی که به هردلیل هنوز مدرک تحصیلی اعم از دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی
(پیوسته یا ناپیوسته) را دریافت نکرده اند اما قطعا تاریخ فارغ التحصیلی ایشان  1400/۷/30خواهد بود ،کافی
است بجای مدرک تحصیلی فرم ( 2فارغ التحصیالن بدون امکان ارائه مدرک -موجود در وبسایت) یا فرم 3
(دانشجویان سال آخر با تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر تا  )1400/۷/30را تکمیل و بجای مدرک کارشناسی
بارگذاری نمایند .ضمنا این دسته از دانشجویان الزم است تعهد نامه ثبت نام مشروط بدلیل نقص مدرک در
بدو ثبت نام را نیز کامل نمایند.
 -6تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت جدید یا معافیت دائم جدید و یا اصل معافيت تحصيلی اینترنتی
 -7رسید کارنامه سالمت جسم و روان (راهنمای تکمیل کارنامه در پیوست  2آمده است)
 -8رسید تائیدیه تحصیلی
 -9تکمیل فرم های ثبت نام شامل (کلیه فرمها در وبسایت موسسه به آدرس  mjdkh.ac.irاطالعیه 1
ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته قرارداد شده است):
 .aفرم ( 2ویژه افرادی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی خود نیستند)
 .bفرم ( 3ویژه دانشجویان سال آخر که تا  1400/۷/30فارغ التحصیل می شوند)
|Page4

به نام خدا

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

.c
.d
.e
.f

.1

.2

.3
.4

فرم تعهد ثبت نام مشروط بدلیل نقص مدرک در بدو ثبت نام
تعهد نامه پرداخت شهریه بنیاد شهید و ایثارگران (ویژه دانشجویان تحت حمایت بنیاد شهید)
فرم خوداظهاری مشخصات فردی
فرم استعدادیابی

* چند نکته مهم انتهايی*
با توجه به اینکه پس از ثبت نام دانشجو ممکن است در دوران تحصیل به تصویر مدارک خود نیاز داشته باشد
توصیه می شود حداقل یك نسخه کپی برابر اصل از کلیه مدارک تحویلی به آموزش موسسه را نزد خود
نگهدارند.
ثبت نام نهایی پذیرفته شده پس از دریافت مدارک ،بررسی و تأیید از سوی آموزش کل موسسه انجام خواهد
شد .بدیهی است در هر زمان که اداره کل امور آموزشی موسسه ،طبق مفاد دفترچه ثبت نام کاردانی پیوسته
سال تحصیلی  1401-1400و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ،ثبت نام دانشجو را غیر مجاز
تشخیص دهد فوراً از ادامه تحصیل فرد در هر مرحله ای از تحصیل جلوگیری بعمل خواهد آمد.
موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان طبق مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری از پذیرش هر
گونه درخواست مهمانی و انتقالی در بدو ورود معذور است.
ادامه تحصیل به طور همزمان و به هر شکل در هیچ یك از دانشگاهها مجاز نمی باشد .در صورت مشخص
شدن چنین موردی از ادامه تحصیل دانشجو در هر مرحله ای جلوگیری بعمل می آید.
شماره واتساپ گروه های آموزشی
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 .1کانال رسمی موسسه https://t.me/mjdkh_ac_ir
 .2کانال رسمی اداره تحصیالت تکمیلی https://t.me/mastermjdkh
 .3کانال رسمی اداره آموزش موسسه https://t.me/mjdkha
 .4صفحه رسمی اینستاگرام موسسه https://instagram.com/mjdkh_ac.ir
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پیوست 1
* مراحل اخذ معافیت تحصیلی (راهنمای تصويری در وبسايت موسسه)*
توصیه مهم  :ترجیحا برای دريافت معافیت تحصیلی به يکی از مراکز پلیس 10+مراجعه نمايید
 -1وارد سامانه https://services.epolice.irشده و اطالعات فردی و محل قبولی خود را بصورت صحیح
ثبت کنید.
 -2جهت ورود به سامانه نام کاربری ،کدملی و رمز عبور ،کد سخا می باشد .کد سخا روی برگه معافیت
تحصیلی دانش آموزی قید شده است و یا میتوانید از گزینه فراموشی رمز عبور در همان سامانه استفاده
کنید که در اینجا کد ملی و شماره موبایل که به نام دانشجو می باشد ،مورد نیاز است .همچنین میتوانید
با مراجعه به پلیس  10+کد سخا را دریافت کنید.
 -3دانشجوی پذیرفته شده باید موارد زیر را به دقت و بصورت صحیح وارد نماید:
 -1سال ورود به دانشگاه
 -2مقطع تحصیلی
 -3رشته تحصیلی
 -4نام دانشگاه (مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان خوزستان با کد )39۷
 -4بعد از ورود اطالعات ،تأیید نهایی را فشار دهید تا درخواست شما ثبت شود .مطمئن شوید که مشخصات
وارد شده بصورت صحیح ثبت شده باشند.
 -5در صورتی که دانشگاه دیگری در حال تحصیل می باشید ،باید قبل از درخواست معافیت جدید ،معافیت
تحصیلی قبلی توسط دانشگاه قبلی باطل شده و سپس ثبت نام جدید انجام شود .در غیر اینصورت مجوز
ثبت نام برای شما صادر نمی شود.
 -6بعد از تایید نهایی ،مجوز ثبت نام خود را چاپ نموده و همراه مدارک الزم تحویل دانشگاه دهید.
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پیوست 2
-1

-2
-3
-4

* مراحل دريافت کارنامه سالمت جسم و روان*
ابتدا باید با مراجعه به نشانی زیر از محل گزینه ثبت نام (در باالی صفحه) در پورتال سازمان امور
دانشجویان ثبت نام نمایید  https://portal.saorg.ir/برای این منظور به نشانی ایمیل و شماره موبایل
فعال نیاز است .بعد از ثبت نام ،کد فعال سازی به تلفن همراه و ایمیل شما ارسال می شود که تا  ۵دقیقه
فرصت دارید این کدها را در سامانه وارد نموده و فرآیند ثبت نام را ادامه دهید .در مرحله بعد براساس
کد ملی به شما نام کاربری داده خواهد شد و رمز عبور را تعیین میکنید .با توجه به نیاز دانشجویان در
طول دوره تحصیل و حتی پس از دانش آموختگی در حفظ نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشید.
سپس با نام کاربری و رمز عبور وارد پرتال شده و از منوی باالی پرسشنامه های کارنامه سالمت جسم را
تکمیل و پس از آن کارنامه سالمت روان را تکمیل نمایید:
کارنامه سالمت جسم https://portal.saorg.ir/physicalhealth :
کارنامه سالمت روان https://portal.saorg.ir/mentalhealth :
بعد از تکمیل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام و آنرا با سایر مدارک پست نمایید.
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