بسمه تعالی

مدارک الزم جهت صدور دانشنامه و
ریسنمرات :
 -1اصل گْاُیٌبهَ هْهت پبیبى تحصیالت
 -2اصل گْاُیٌبهَ پبیبى تحصیالت دیپلن (در صىرت عدم ارائه درزمان ثبت نام )
-3اصل گْاُیٌبهَ پبیبى تحصیالت پیص داًطگبُی (در صورت عدم ارائه در سمان ثبت نام)

 2 -4هطؼَ ػکس  3 * 4سًگی جذیذ بب حجبة کبهل اسالهی
 -6 -5اسائه و تحویل یکی اص هذاسک  9گانه ریل (جهت بشادساى )
 -1اسائه اصل و تصویش کاست پایاى خذهت دوسه ضشوست
 -2اسائه اصل و تصویش کاست هعافیت دائن
 -3اسائه اصل گواهی اص نیشو های نظاهی و انتظاهی هبنی بش اشتغال به خذهت دوسه ضشوست با قیذ بذوى غیبت اولیه

 -4اسائه اصل گواهی اص نیشوی انتظاهی هبنی بشاستخذام دس نیشو های هزکوس
 -5اسائه اصل گواهی اشتغال به تحصیلی یا خذهت دس وصاست بهذاشت ،آهوصش وپشوسش  ،ساصهاى کشتی سانی
جوهوسی اسالهی ایشاى وآهوصشگاه فنوى هواپیوایی (قانوى وظیفه عووهی)
 -6اسائه اصل بشگه اعضام به خذهت دوسه ضشوست بذوى غیبت دس هذت اعتباس آى(حذاکثش اعتباس یک هاه)
 -7اسائه اصل کاست هعافیت هوقت دس هذت اعتباسآى بذوى غیبت (حذاکثش اعتباس یک هاه)
 -8اسائه اصل گواهی صادسشذه اصسوی ساصهاى وظیفه عووهی و هعاونت های وظیفه عووهی استاى های کشوس
 -9اسائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل تشم جاسی دانشجو دسهقطع باالتش که دسآى شواسه و تاسیخ هعافیت
تحصیلی قیذ و ههووس به ههش دانشگاه هحل تحصیل باشذ.

 -7اصل ًبهَ تسْیَ حسبة صٌذّم سكبٍ داًطجْیبى اص ّصاست ػلْم  ،تحویوبت ّ كٌبّسی

(کسبًیکَ ّام داضتَ اًذ)

 -8لـْ تؼِذ خذهت آهْصش سایگبى (بشای سّصاًَ) بب اًجبم یکی اص ضشایظ صیش :
الف  :گْاُی اًجبم کبس بشابش هذت تحصیل (پزیشكتَ ضذگبى سِویَ هٌطوَ یک  ،ضبُذ ّ ایثبسگش یک
بشابش ّ هٌطوَ دّ ّ سَ دّ بشابش هذت تحصیل(
تبصزه  :اسائَ گْاُی اًجبم کبس اص ضشکتِبی خصْصی دسصْست بیوَ بْدى ،اسائَ اصل ّکپی صلحَ
اّل دكتشچَ بیوَ الضاهی است.

ب  :اسائَ ًبهَ اص اداسٍ کل کبس ّ اهْس اجتوبػی استبى هبٌی بش تبییذ ػذم کبسیببی تْسظ داًص آهْختَ
نکته  : 1الصم بَ رکش است کَ دس پشًّذٍ ایي داًص آهْختگبى ًببیذ هبال" اصُیچ اسگبى یب سبصهبًی ًبهَ
ای هبٌی بش دسخْاست تبییذیَ تحصیلی کَ بیبًگشاضتـبل دس آى سبصهبى ببضذ ّجْد داضتَ ببضذ  ،دس
صْست ّجْد چٌیي هذسکی  ،داًص آهْختَ ببیستی گْاُی ػذم اضتـبل اص اسگبى هضبْس سا ًیض اسائَ
ًوبیذ.
نکته  : 2صهبى صذّسگْاُی ػذم کبسیببی اص طشف اداسٍ کبسّ اهْساجتوبػی هی ببیست بب صهبى
حضْس داًص آهْختَ هطببوت داضتَ ّ ضخص داًص آهْختَ هذاسک هزکْس سا بَ اداسٍ آهْصش تسلین
ًوبیذ.
پس اص  6هبٍ کَ اص كشاؿت اص تحصیل گزضت ًسبت بَ تکویل پشًّذٍ دس اسائَ کل کبس ّ اهْس اجتوبػی
استبى هحل اهبهت خْد اهذام ّ (حذاهل یک سبل پس اص صهبى كبسؽ التحصیلی) جِت ًبهَ ػذم کبسیببی هشاجؼَ ًوبیذ
 .ضوٌب اص تبسیخ صذّس ًبهَ بیص اص یک هبٍ ًگزضتَ ببضذ.
ج – پشداخت ُضیٌَ آهْصش سایگبى ّ اسائَ اصل ّ کپی كیص آى
نکته ً : 1حٍْ تسْیَ حسبة داًص آهْختَ دس صْستیکَ دس هوبطغ ببالتش دس حبل تحصیل یب داًص
آهْختَ ضذٍ است ببیستی ابتذا ًسبت بَ تسْیَ حسبة خْد اص هوبطغ پبییي تش اهذام ًوبیذ ّ كشم ًحٍْ اًجبم
تؼِذ خذهت آى هوطغ ّ اصل ّ کپی داًطٌبهَ هوطغ پبییي تش سا اسائَ ًوبیذ.
نکته  : 2داًص آهْختگبًی کَ گْاُی سببوَ کبس کوتش اص هذت تؼِذ خْد اسائَ ًوبیٌذ هی تْاًٌذ هببوی
بذُی خْد سا ًوذا" پس اص هحبسبَ تْسظ اداسٍ داًص آهْختگبى بَ حسبة ّصاست ػلْم پشداخت ًوبیٌذ.
داًص آهْختگبًی ک بباستلبدٍ اص سِویَ هٌبطن هحشّم یب استبًذاسی دس داًطگبٍ پزیشكتَ ضذٍ اًذ دس
صْست اػالم ػذم ًیبص اص طشف استبًذاسی هشبْطَ هْظق است ًبهَ بَ صْست هکتْة اص استبًذاسی
اسائَ ًوبیذ.
نکته  : 3دس صْست ػذم اسائَ گْاُی اضتـبل بَ کبس یب گْاُی تبییذ ػذم کبسیببی اص طشف اداسٍ کبس ،
داًص آهْختَ هی ببیست کلیَ بذُی آهْصش سایگبى خْد سا بب دس ًظش گشكتي سِویَ هٌطوَ پزیشش ّ
هحبسبَ تْسظ هسئْل اهْس داًص آهْختگبى ًسبت بَ ّاسیض هبلؾ هزکْس بَ حسبة ّصاست ػلْم اهذام
ًوبیذ ( جِت اطالع بیطتش اص هیضاى ضِشیَ آهْصش سایگبى بَ سبیت اداسٍ کل اهْس داًطجْیبى داخل
هشاجؼَ ًوبییذ(

داًص آهْختگبًی کَ سِویَ آهْصش ّ پشّسش ُستٌذ  ،هی ببیست بَ صْست هکتْة اص آهْصش ّ
پشّسش ًبهَ کبس کشد ّ دسیبكت داًطٌبهَ اسائَ ًوبیٌذ.
تذکز  :دس صْستی کَ داًطجْ دس هوطغ ببالتش دّسٍ سّصاًَ هطـْل بَ تحصیل است بَ جض بٌذ ج هببوی
هببل هبْل ًیست.
-9اسائَ اصل ّ کپی داًطٌبهَ ّ ًبهَ لـْ تؼِذ آهْصش سایگبى هوطغ هبلی بشای داًص آهْختگبى هوبطغ
ببال

