
 بسمه تعالی

 باسالم 

به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالي غیر انتفاعي استان اصفهان و حائزسطح  به مناسبت قبولي شما در اين دانشگاهضمن تبريک 

 ؛يک مؤسسات غیر انتفاعي وزارت علوم 

 پیوسته(نا ارشد : )مقطع کارشناسیثبت نامی جهت تکمیل پروندهمدارک الزم 

 

  (  )؛   ( ))تمام رخ با رعایت شئونات اسالمی(    3*4قطعه عکس  شش -1

 

 شناسنامه) یکسری(  تمام صفحاتکپی  -2

 )دوسری( پشت و روکپی کارت ملی  -3

 )یکسری(پشت و رو ظیفه)کارت پایان خدمت ،کارت معافیت کفالت و .....( ضعیت نظام وکپی و -4

باید با به همراه داشتن مدارک الزم) یک قطعه عکس  معافیت تحصیليدر خواست کردند جهت که از معافیت تحصیلی استفاده می  دانشجویانی

به کارشناس نظام وظیفه مراجعه نمایند و پس  (اصل نامه لغو معافیت تحصیلی)نامه ارجاع به سازمان نظام وظیفه عمومی( –کپی کارت ملی  – 3*4



( وپس از دریافت نامه موافقت معافیت   )یافت معافیت تحصیلی  و در  +01مرکز پلیس  به مراجعهاز تنظیم نامه معافیت تحصیلی 

 د.ید تحویل کارشناس نظام وظیفه نماینتحصیلی؛ نامه معافیت تحصیلی را با

به: مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي شعبه صنعتي به گزینه  +11از پلیس  پس از دریافت نامه موافقت معافیت تحصیلی تذکر:

 د.دقت نمائی  خمیني شهراصفهان شهرستان 

 

 (  اصل دانشنامه )  -5

 عدم آماده بودندر صورت   و) یکسر کپی( (    )(( یموقت پایان تحصیالت دوره کارشناس)) گواهینامه   اصل گواهی موقت -6

تاریخ فارغ  باید نامهکه در   (   ) ی نامه فارغ التحصیلی دوره کارشناسبا  موقتاً یکارشناسپایان تحصیالت دوره  موقت گواهینامه

 ثبت نام به صورت مشروط انجام می پذیرد. )یکسری کپی(التحصیلی و معدل فارغ التحصیلی ذکر شده باشد و

نسبت به دریافت و تحویل دادن به اداره  موقت پایان تحصیالت دوره کارشناسیگواهینامه دانشجو موظف است به محض آماده شدن  تذکر:

 د.ندام نمایآموزش کارشناس پذیرش اق



 تحصیلیتاییدیه تحصیلی و ریزنمرات  -7

دانشجو موظف است پیگیر  و پس از درخواست مؤسسه، توسط مؤسسه انجام می پذیرد تحصیلی درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات  تذکر:

 اه مبدا پاسخگویی نامه مؤسسه باشد.باشد که دانشگ

 ثبت نام تکمیل فرم های مربوط به  -8

 موفقیت و سالمتي برای شما عزيزان ))مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان اصفهان((با آرزوی 

 


