
 اطالعیه اداره پذیرش و ثبت نام

 "دانشگاه دانش البرز"

 (ارشد )مقطع کارشناسی 1398ثبت نام بهمن ماه 
 

ادامه تحصیل  دانشگاه دانش البرز، با کسب مجوزهای الزم از سازمان سنجش آموزش کشور، از متقاضیان   

 ذیل حائز اهمیت هستند.آورد. در این راستا، نکات ، ثبت نام به عمل میدر مقطع کارشناسی ارشد

شرکت کرده باشند. همه داوطلبان این آزمون  1398متقاضیان باید در آزمون کارشناسی ارشد سال  -1

 توانند متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه دانش البرز باشند.اعم از پذیرفته شده یا نشده می

 باشند. کارشناسیمتقاضیان باید دارای مدرک  -2

 قانون نظام وظیفه عمومی، نباید منع تحصیل داشته باشند.متقاضیان پسر، از نظر  -3

وبیولوژی، رژنتیک، میک هایتوانند یکی از رشته، حسب تشخیص و عالقه خود، میمتقاضیان -4

شناسی، حقوق عمومی، حسابداری، مدیریت مالی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم

ت دولتی گرایش منابع مدیریت کسب و کار، مدیریمدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، 

آموزش زبان انگلیسی، مترجمی  جامعه شناسی، پژوهش علوم اجتماعی،روانشناسی، انسانی، 

فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی  زبان انگلیسی،

افزار، مهندسی کامپیوتر عمران گرایش سازه، مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم

 و مهندسی برق گرایش کنترل، مهندسی برق گرایش الکترونیک رایش بیوانفورماتیک،گ

 را جهت ادامه تحصیل برگزینند. مهندسی برق گرایش قدرت

و از طریق سایت  26/08/98شنبه مورخ لغایت روز یک 23/08/98شنبه مورخ ثبت نام از روز پنج -5

 شود.انجام می www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

 آغاز خواهد شد. 98-99از نیمسال دوم سال تحصیلی  ،تحصیل متقاضیان ثبت نام شده -6

 

 

 

http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/


 

الحسنه ریال وام قرض 000/000/20در نیمسال اول تحصیل، دانشگاه به همه دانشجویان مبلغ  -7

به دانشجویان های تحصیلی عالوه بر این، صندوق رفاه دانشجویان در همه نیمسال کند.پرداخت می

 نماید.وام شهریه پرداخت می

ها از پرسنل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و متقاضیانی که خود یا والدین آن -8

تحصیلی، تا  هایباشند، در همه نیمسالپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 باشند. درصد تخفیف در پرداخت شهریه می 10نیمسال، مشمول  4سقف 

 خواهند شد. شنبه برگزارروزهای پنجها تنها در کالس -9

 توانند از سرویس ایاب و ذهاب استفاده نمایند.های تهران و البرز میدانشجویان ساکن در استان -10

 شود. نشجویان پذیرایی میدر روزهای حضور در دانشگاه، با غذای گرم از دا -11

و  09059755032، 09059755034های توانند با شمارهمتقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می -12

 تماس حاصل نمایند.  09059754989

 .قزوین، آبیک، شهرک دانشگاهی اندیشه، دانشگاه دانش البرز-آدرس دانشگاه: اتوبان کرج

 

 

 

 البرزاداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه دانش 


