مدارک الزم ثبت نام دانشجویان ورودی جدید برای کلیه مقاطع سال تحصیلی 96-97
مدارک عمومی :
 2 -1سری کپی شناسنامه ( تمام صفحات ) ،وکارت ملی (پشت و رو ) و ارائه اصل
 2 -2سری کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم (آقایان ) و ارائه اصل آن
 6 -3قطعه عکس پشت نویسی شده  3*4و برای آقایان فاقد کارت پایان خدمت  12قطعه
مدارک اختصاصی مقطع ارشد :
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی یا گواهینامه موقت و یا نامه فارغ التحصیلی از دانشگاه
کارشناسی
ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی
تاییدیه تحصیلی دوره کارشناسی
کارنامه آزمون سراسری
مدركي كه وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومي» مندرج در صفحه  3دفترچه
راهنماي شماره یك آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396مشخص كند (براي
برادران در صورت فاقد کارت پایان خدمت بودن )
كم مرخصي ساالنه یا موافقت كتبي و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
اصل گواهي تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (لیسانس) براي آن دسته
از داوطلباني كه با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 21/77897
مورخ  5/5/1393شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري با امتیاز رتبه
اول پذیرفته شدهاند

مدارک اختصاصی مقطع کارشناسی ناپیوسته :
-1
-2
-3
-4

اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره کاردانی یا گواهینامه موقت
ریز نمرات دوره کاردانی تایید شده توسط دانشگاه مربوطه
تاییدیه تحصیلی دوره کاردانی
کارنامه آزمون سراسری

مدارک اختصاصی مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :
 -1اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی یا گواهینامه موقت
 -2اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا گواهینامه موقت
 -3ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی تایید شده توسط مدرسه مربوطه
 -4ریزنمرات دوره متوسطه تایید شده توسط مدرسه مربوطه
 -5تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی ( دانشجویان محترم برای دریافت تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی
بایستی با در دست داشتن کپی مدرک پیش دانشگاهی خود به یکی از مراکز خدمات ارتباطی مراجعه نموده و
برای صدور آن اقدام نمایند و در هنگام ثبت نام رسید پستی آن را تحویل مسئول مربوطه دهند ).
 -6کارنامه آزمون سراسری
به منظور رفاه حال دانشجویان محترم شهریه بطور علی الحساب برای مقطع ارشد  10000000لایر ،مقطع کارشناسی 8000000
لایر و برای مقطع کاردانی  6000000لایر تعیین گردیده است که به شماره حساب  2136070188واریز گردد که قابل پرداخت
در کلیه شعب بانک تجارت می باشد

اداره آموزش موسسه عالمه رفیعی

