
 

 

 کارشناسی ارشد ناپیوستهمقطع پذيرفته شدگان  قابل توجه
 

 شود:اعالم می جهت تهیه به موقع آنها ،زمان مربوطه الزم است ارائه دهید در مراجعه حضوری هنگامدر ذیل مدارکی که     

 

 با امضای دانشجو و ولی محترم  5 تا 1نسخه چاپی فرم ثبت نام اينترنتی و فرم های تکمیل شده  -1

 ام صفحات آن اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپی از تم -2

 رو  اصل كارت ملی و يك برگ فتوكپی پشت و -3

 قطعه( 12با پشت نويس كامل)مشموالن نظام وظیفه :  3*4قطعه عکس تمام رخ  6 -4

صل و فتوكپی  -5 ضعیت نظام وظیفه : ا سیو شنا صیلی مقطع کار دفترچه آماده به خدمت و يا کارت پايان  ،لغو معافیت تح

 معافی و ... –خدمت 

 : دفترچه بیمه)اعم از خدمات درمانی،تامین اجتماعی،ارتش و ...(اصل و فتوكپی  -6

 دسته بندی ذيل :طبق  مقطع كارشناسی مدارک تحصیلی -7

 :دارندگان مدرک كارشناسی پیوسته –الف 

  :گواهی موقت كارشناسی حاوی تاريخ فارغ التحصیلی و معدل كلفتوكپی يك برگ اصل و  -

 حاوی تاريخ دقیق فارغ التحصیلی و معدل کلثبت نام امکان پذير نباشد، ارائه گواهی  در زمان گواهی موقتچنانچه ارائه  -

 ضـروری می باشد. اصل گواهـی موقتسال تحصیلی، ارائه  اولنیمسال  پايانالزامی است. بديهی است تا قبل از 

ــنامهچنانچه  - ــل دانا ــنام ،را در اختیار داريد اص ــنامه  ،هباتوجه به عدم درج معدل کل در دانا ــل دانا ارائه  ،عالوه بر اص

 الزامی است.  ريزنمرات حاوی معدل کل تا پايان هر نیمسال

. فراغت از تحصیل حداکثر تا پايان شهريور ماه الزامی است. درغیر اينصورت قادر به ثبت نام نخواهید بودتبصره( 

 .گردد شدگان لغو میهاين دسته از پذيرفتتوجه به اين مورد ثبت نام بديهی است در صورت عدم 

 :دارندگان مدرک كارشناسی ناپیوسته – ب

  :گواهی موقت كارشناسی حاوی تاريخ فارغ التحصیلی و معدل كلفتوكپی يك برگ اصل و  -

 حاوی تاريخ دقیق فارغ التحصیلی و معدل کلدر زمان ثبت نام امکان پذير نباشد، ارائه گواهی  گواهی موقتچنانچه ارائه  -

 ضـروری می باشد. اصل گواهـی موقتسال تحصیلی، ارائه  اولنیمسال  پاياناست. بديهی است تا قبل از الزامی 

ــنامهچنانچه  - ــل دانا ــنامه ،را در اختیار داريد اص ــنامه  ،باتوجه به عدم درج معدل کل در دانا ــل دانا ارائه  ،عالوه بر اص

 الزامی است.  ريزنمرات حاوی معدل کل تا پايان هر نیمسال

. فراغت از تحصیل حداکثر تا پايان شهريور ماه الزامی است. درغیر اينصورت قادر به ثبت نام نخواهید بودتبصره( 

 .گردد شدگان لغو میاين دسته از پذيرفتهتوجه به اين مورد ثبت نام بديهی است در صورت عدم 

 دل كلگواهی كاردانی حاوی تاريخ فارغ التحصیلی و معفتوكپی يك برگ اصل و  -



 

 

 ريزنمرات كارشناسی و كاردانی حاوی معدل ترم و معدل كل در پايان هر نیمسال -8

ارائه گواهی  ،دانشجوی سال آخر بوده اند ،دانش آموختگانی كه در زمان شركت در آزمون كارشناسی ارشد -9

 مطابق با فرم گواهی معدل سازمان سنجش الزامی است. 99-00معدل كل تا پايان نیمسال اول 

برای آن دسته از پذيرفته شدگانی كه با استفاده از سهمیه رتبه اول پذيرفته شده  ،ه اصل گواهی رتبه اولیارائ -10

 مطابق فرم مندرج در سايت سازمان سنجش و با تايید دانشگاه محل تحصیل كارشناسی ،اند

 ت.حکم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دول -11

شته های دبیری از اداره آموزش و  -12 صیالن ر شرط برای فارغ التح صل موافقت نامه كتبی و بدون قید  ارائه ا

 پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت

 

به ارائه نامه انصراف وتسويه  ملزمدانشجويان انصرافي از ساير دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي در زمان ثبت نام : تذكر

شگاه يا مؤسسه حساب با قيد تاريخ  انصراف)برادران حتماً شماره وتاريخ لغومعافيت تحصيلي در نامه ذکر شده باشد(ازدان

 محل تحصيل قبلي خود مي باشند.

 

 واحد آموزش دانشگاه  

 


