مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تحصیلی
مقطع کارشناسی ارشد
 -1اصل مدرک تحصیلی ( دانشنامه و یا گواهینامه موقت معتبر ) مقطع کارشناسی ( لیسانس ) صادره از دانشگاه
آزاد اسالمی و یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و
فناوری و یا وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی باشد به همراه دو سری تصویر از آن .
تبصره : 1افرادی که اصل مدرک ( گواهی موقت  /دانشنامه ) را در اختیار ندارند می توانند با ارائه گواهی انشایی معتبر
و مورد قبول دانشگاه به گونه ای که خطاب به واحد علوم و تحقیقات بوده و مشخصات فردی فارغ التحصیل  ،تاریخ
دقیق فارغ التحصیلی ( روز  ،ماه و سال) ،تعداد واحدهای گذرانده شده  ،عنوان کامل رشته و گرایش تحصیلی و معدل
کل در آن قید گردیده باشد ،ثبت نام اما موظف به ارائه اصل مدارک حداکثر تا یک ماه قبل از اتمام نیمسال اول سال
تحصیلی می باشند .در این صورت چک یا سفته ای در حد هزینه انصراف از تحصیل به مبلغ  60000000ریال بابت تضمین
تحویل واحد می نمایند .و در صورت عدم تحویل مدارک مطابق مقررات دانشگاه اقدام خواهد شد( .مشموالن نظام
وظیفه ملزم به ارائه برگه لغو معافیت تحصیلی یا دفترچه اعزام به خدمت می باشند)
تبصره  :2ثبت نام از آن دسته از پذیرفته شدگانی که متعهد خدمت در سازمان ها  ،نیروهای نظامی  ،انتظامی و یا
وزارتخانه ها می باشند مشروط به ارائه گواهی از ارگان مربوطه (خطاب به واحد علوم و تحقیقات) مبنی بر موافقت بی
قید و شرط با ادامه تحصیل ایشان ،به همراه کپی برابر اصل شده مدرک مقطع کارشناسی آنها توسط سازمان محل
خدمت و ضمن استعالم از سازمان صادر کننده ،امکان پذیر خواهد بود.
تبصره  : 3مشموالن وظیفه عمومی که از زمان فراغت از تحصیل آنان در مقطع پایه بیش از یک سال نگذشته باشد با
ارائه اصل برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی خود به انضمام تعهد الزم و تضمین مالی می توانند نسبت به ثبت
نام با أخذ مجوز از حوزه های مربوطه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند .
مشموالن وظیفه عمومی که طول مدت تحصیل آنان در دوره گذشته بیش از مدت مجاز دوره بوده ( کارشناسی پیوسته
شش سال و کارشناسی ناپیوسته سه سال ) باید عالوه بر برگ لغو معافیت تحصیل  ،تصویر مجوز و موافقت وظیفه
عمومی برای مدتی که بیش از مدت مجاز تحصیل نموده اند را بدون ذکر غیبت ارائه نمایند .
فارغ التحصیالن دوره کارشناسی که دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت و یا قید دانشجوی انصرافی و یا اخراجی
باشند و مدت اعتبار آن سپری نشده باشد در صورت ارائه برگه مذکور با تعهد الزم و تضمین مالی می توانند نسبت به
ثبت نام با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند .

تبصره  : 4پذیرفته شدگانی که صدور مدرک مقطع پایه ( کارشناسی ) آنان منوط به گذراندن دوره طرح موظف نیروی
انسانی بوده است  ،می بایست عالوه به ارائه اصل دانشنامه مقطع پایه ( کارشناسی ) به همراه ریز نمرات تأیید شده
اصل گواهی مربوط به گذراندن و یا معافیت از گذراندن دوره طرح مربوطه را به انضمام دو سری تصویر از آن ارائه نمایند
 ،ضمناً نباید هیچ گونه تعهدی به سازمان و یا وزارتخانه و  ...داشته باشند.
 -2اصل ریزنمرات و یا کارنامه تأیید شده مقطع کارشناسی ( جهت تطبیق ) به همراه دو سری تصویر از آن .
 -3اصل شناسنامه عکس دار ( جهت تطبیق ) به همراه یک سری تصویر از تمامی صفحات آن .
 -4اصل کارت ملی ( جهت تطبیق ) به همراه یک سری تصویر از پشت و روی آن .
 -5مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید  ،به همراه یک 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 قید و شرط ) ،از ارائه مدرک نظام وظیفه عمومی معاف خواهند بود .
 -6شش قطعه عکس  3 × 4تمام رخ از یک نگاتیو که اخیراً تهیه شده باشد
 -7تکمیل دقیق و ارائه فرم های درخواست ثبت نام( .در قسمت فرم های ثبت نام 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 ایشان جلوگیری گردد .

