مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تحصیلی
مقطع کارشناسی
 -1اصل مدرک تحصیلی ( پایان تحصیالت متوسطه در نظام قدیم یا اصل گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی در نظام جدید
متوسطه یا دیپلم چهارساله هنرستان نظام قدیم متوسطه و یا ارائه اصل تائیدیه تحصیلی ) به همراه دو سری تصویر از
آن .
تبصره  :1اصل گواهی موقت پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی با امضای متصدی امور دفتری و مهر و امضای مدیر
واحد آموزشی محل تحصیل پیش دانشگاهی .
تبصره  : 2پذیرفته شدگانی که به دالیل مختلف قادر به ارائه اصل مدرک تحصیلی خود نمی باشند می بایست متعهد گردند
که اصل مدرک پیش دانشگاهی خود را حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی تحویل نمایند و تعهد مذکور نیز همراه
با تضمین مالی ( سفته به مبلغ سه میلیون تومان) در وجه دانشگاه خواهد بود .
-2گواهی تائید محل تحصیل و رشته تحصیلی مخصوص داوطلبان دارای مدرک کاردانی اعم از ناپیوسته و پیوسته که
درآزمون سراسری یا دوره کارشناسی پیوسته شرکت نموده و پذیرفته شده اند به انضمام ریزنمرات دروس دوره مذکور.
 -3اصل شناسنامه عکس دار ( جهت تطبیق ) به همراه دو سری تصویر از تمامی صفحات آن .
 -4اصل کارت ملی ( جهت تطبیق ) به همراه دو سری تصویر از پشت و روی آن .
 -5مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید  ،به همراه دو سری تصویر از آن ( در صورت
ارائه کارت نظام وظیفه عمومی تصویر از دو روی آن تهیه گردد ) ( اصل کارت جهت تطبیق می باشد) .
تبصره  :پرسنل شاغل به خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی با ارائه گواهی از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با
اشتغال به تحصیل در دانشگاه بدون شرط  ،از ارائه مدرک نظام وظیفه عمومی معاف خواهند بود .
 -6شش قطعه عکس  3 × 4تمام رخ از یک نگاتیو که اخیراً تهیه شده باشد ( برای مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی
دوازده قطعه عکس ها باید به دقت و با خودکار پشت نویسی شود ) .

 -7تکمیل دقیق و ارائه فرم های درخواست ثبت نام( .در سایت دانشکده ها موجود می باشد)
توضیح  :به پذیرفته شدگان محترم توصیه می گردد تصاویر کلیه مدارک مذکور را در کاغذ  A4و بسیار واضح و خوانا
تهیه نمایند و پس از آماده نمودن و تکمیل تمامی مدارک جهت طی سایر مراحل مراجعه نمایند تا از بروز هر گونه مشکل
در روند ثبت نام و اتالف وقت جلوگیری گردد .

