اطالعیه شماره 4
بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصییلی  79_79در دانشیااه یاسیوم میی
رسیییاند کیییه جهی ی

ثبی ی نیییا غیرحضیییور مطیییاب بیییا جیییدذل یی ی بیییا مراجبیییه بیییه سیییامانه
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صرفا از طری مرذرگر اینترن
ردیف
0

اکسپلورر نسخه  01به باال نسب

به انجا فرایند ثب

مقطع

زمان ثب

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

شناسه کاربر ذ گذرذاژه جه

یااا

https:// golestan.yu.ac.ir

از ساع

نا خود اقدا نمایند.
نا غیرحضور
ساع

 44مورخ  79/9/41لغای

 44مورخ 79/9/40

ذرذد به سامانه پذیرش برا هر دانشجو به شرح زیر اس :
شماره داذطلبیu790

شناسه کاربر
گذرذاژه
جه

کد ملی
دریاف

راهنما پذیرش به آدرس زیر مراجبه نمایید:

https://golestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.html

نکات مهم:
الف) تمامی دانشجویان موظف هستند جه

صدذر کارت دانشجویی ذ کارت تغذیه مبلغ 401111ریال مبادل بیس

ذ

پنج هزارتومان ذ دانشجویان دذره شبانه ذ پردیس خودگردان نیز باید بر اساس جدذل ی مبالغ مربوطه را به عنوان
پیش پرداخ

شهریه به حساب درآمد اختصاصی دانشااه به شماره 9690741494نزد بانک تجارت ،از طری سامانه

خدمات آموزشی ذ صرفاً الکترذنیکی پرداخ

نمایند.

جدذل -0مقطع کارشناسی ارشد
گرذه آموزشی

دذره

مقطع

مبلغ پیشپرداخ (به ریال)

علو انسانی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

سایر گرذهها آموزشی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

علو انسانی

شبانه

کارشناسی ارشد

9/111/111

سایر گرذهها آموزشی

شبانه

کارشناسی ارشد

9/911/111

ب) تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ذرذد  79به استثناء دانشجویان رشته آموزش زبان انالیسی موظف هستند
که در یک آزمون بسندگی که در هفته دذ مهرماه سال جار برگزار میگردد شرک
کسب نمایند .هزینه ثب نا ذ شرک

ذ نمره قبولی از این آزمون را

در آزمون بسندگی مبلغ 001111ریال مبادل پانزده هزار تومان به حساب درآمد

اختصاصی دانشااه به شماره  9690741494قاب پرداخ

در کلیه شبب بانک تجارت میباشد ذ دانشجویان موظف

هستند یک نسخه از اص فیش ذاریز را همزمان با پذیرش حضور تحوی نمایند.
دانشجویان در صورت عد کسب قبولی یا عد شرک

در آزمون بسندگی تنها مجاز به شرک

یکی از نیمسالها اذل یا دذ تحصی خود میباشند .الز به کر اس

در درس زبان ذیژه در

که ارائه نمره قبولی زبان ذیژه برا اخذ مجوز

دفاع از پایاننامه الزامی میباشد.البته دانشجویانی که گواهی قبولی یکی از آزمونها زیر را ارائه نمایند(در مدت
اعتبار گواهی)از زبان بسندگی مباف میشوند.
_ گواهی کسب حداق نمره  01از امتحان MSRT
_ گواهی کسب حداق نمره  011از امتحان TOEFL
_ گواهی کسب حداق نمره  401از امتحان TOLIMO
_ گواهی کسب حداق نمره  0از امتحان IELTS
ضمناً درس زبان ذیژه توسط گرذه زبان انالیسی ارائه شده ذ دانشجویان کارشناسی ارشد دذره رذزانه بدذن پرداخ
شهریه ذ دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه با پرداخ

شهریه مبادل درذس پایه کارشناسی نسب

به اخذ درس

اقدا مینمایند.

**** مبالغ ذاریز به هیچ ذجه قاب استرداد نمی باشد .
**** آن دسته از دانشجویانی که مای به استفاده از کارت تغذیه هستند می توانند در
زمان مراجبه حضور به دانشااه جه

شارژ آن به بانک تجارت شببه دانشااه مراجبه

نمایند.
پ) جدذل شهریه دذره نوب

دذ مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  79_79به شرح ی می باشد (کلیه مبالغ به

ریال می باشد).
گرذه آموزشی
سایرگرذهها آموزشی

علو انسانی (ریال)
نوع شهریه
کارشناسی ارشد

دکتر پردیس ،شبانه،

کارشناسی ارشد

انتقالی از دانشااهها

انتقالی از دانشااهها

خارم از کشور)
شهریه ثاب

در هر نیمسال

پایان نامه

خارم از کشور)

9111111

-

9911111

-

0011111

-

0901111

-

نظر

4011111

-

4011111

-

عملی

0011111

-

0011111

-

شهریه متغیر هر ذاحد درسی
شهریه هر ذاحد

دکتر (پردیس ،شبانه،

ت) به دانشجویان عزیز توصیه می شود فای

اسکن شده مدارک زیر را از قب

تهیه کنند تا در زمان ثب نا

غیرحضور با مشک مواجه نشوند.
 -0کارت ملی  -4شناسنامه  -0عکس دانشجو  -4تائیدیه مخصوص سهمیه رزمندگان(فر شماره  00یا  04بر حسب
مورد) - 0ریز نمرات آخرین مدرک تحصیلی  -9اص مدرک کارشناسی(گواهی فارغالتحصیلی یا فر شماره 04یا 00
بر حسب مورد) ذ کپی آن

ث) دانشجویان عزیز می بایس

عالذه بر اص مدارکی که فای اسکن شده آنها را رذ

سامانه خدمات آموزشی

بارگذار نموده اند ،مدارک زیر را نیز پس از تکمی ،هناا مراجبه حضور تحوی دانشااه نمایند:

مدارک الز برا ثب نا
 -0اص ذ دذ نسخه تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس)برا پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید
ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فنآذر یا ذزارت بهداش  ،درمان ذ آموزش پزشکی ذ یا شورا عالی انقالب فرهنای که در
آن مبدل دذره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد ذ یکبرگ فتوکپی آن( زمان ثب

نا حضور ارائه اص مدرک به

همراه دذسر کپی از مدرک الزامی اس ).
تبصره -0پذیرفتهشدگان کارشناسی ارشد که به دالیلی قادر به ارائه اص مدرک کارشناسی نمیباشند ،الز اس
اص گواهی تایید شده توسط دانشااه یا موسسه آموزش عالی مح اخذ کارشناسی را با محتوا فر شماره  04ذاقع
در سای

سازمان سنجش ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصی نامبرده مورد تأیید ذزارت علو ،

تحقیقات ذ فناذر یا ذزارت بهداش  ،درمان ذ آموزش پزشکی یا شورا عالی انقالب فرهنای می باشد.
تبصره  -4آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعال نتایج اذلیه ذ تکمی فر انتخاب رشته ها تحصیلی
اینترنتی دانشجو سال آخر بودهاند ذ حداکثر تا تاریخ  79/9/00فارغالتحصی میشوند ،دانشجو سال آخر
شناخته شده ذ الز اس

فر مبدل دانشجویان سال آخر که میاناین ک ذاحدها گذرانده آنان براساس ( )1تا ()41

تا تاریخ  70/00/01توسط موسسه آموزش عالی مح فارغالتحصیلی دذره کارشناسی در فر مذکور درم ذ پس از
تایید مسوذل یربط آن را در زمان ثب نا به مح قبولی ارائه نمایند.
تبصره  -0پذیرفتهشدگانی که دارا مدرک تحصیلی مبادل میباشند الز اس

ذاجد شرایط مفاد «آییننامه شرک

دارندگان مدارک مبادل ذ غیررسمی در آزمونها مقاطع باالتر» مصوب جلسه  640مورخ  74/4/00شورا گسترش
آموزش عالی ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فناذر که طی بخشنامه شماره  4/99900مورخ  46/0/74توسط مباذن
آموزشی ذزارت متبوع به کلیه دانشااهها ذ موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده ،باشند.
استثناء :آن دسته از داذطلبانی که دانشجو سال آخر بوده ذ به عنوان رتبه اذل در این آزمون شرک

نمودهاند ،مبدل

فارغ التحصیلی اعال شده آنان از سو موسسه آموزش عالی مح فارغالتحصیلی دذره کارشناسی آنان ،لحاظ
گردیده ذ الز اس

مطاب بند یک فوق ذ یا تبصره آن عم

نمایند.

 -4اص شناسنامه ذ کارت ملی ذ دذ سر فتوکپی از تما صفحات آنها.
 -0شش قطبه عکس تما رخ  0×4تهیه شده در سال جار .
تبصره 04 -قطبه عکس تما رخ  0×4تهیه شده در سال جار منحصراً برا برادرانی که با توجه به ضوابط پس از
ثب نا در موسسه آموزش عالی ،برا آنان مبافی
 -4ارائه مدرکی که ذضبی
ذ شرک

تحصیلی صادر میگردد.

نظا ذظیفه را با توجه به بند «مقررات ذظیفه عمومی» مندرم در دفترچه راهنما ثب نا

در آزمون ذرذد دذره کارشناسی ارشد سال ( 0079برا برادران).

کتبی ذ بدذن قید ذ شرط سازمان متبوع برا کارمندان دذل .

 -0حکم مرخصی ساالنه یا موافق

 -9مبرفینامهها مذکور در ی الز اس

حداکثر تا قب از انتخاب ذاحد برا نیمسال دذ سال تحصیلی 0079-79

توسط پذیرفتهشدگان از مح مربوط اخذ ذ به موسسه آموزش عالی مح قبولی تحوی گردد ،در غیر این صورت از
ثب نا آنان برا نیمسال دذ سال تحصیلی  0079-79ممانب

به عم خواهد آمد ذ قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی

میگردد.
تبصره -براساس هماهنایها

انجا شده ،گواهیها

مربوط به ردیف  9-0توسط ارگانها

یربط بطور یکجا به

موسسه آموزش عالی مح قبولی پذیرفتهشدگان ارسال خواهد شد.
 -9-0مبرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی(نیرذ

مقاذم

بسیج) ذ یا ذزارت

جهادکشاذرز با امضاء ذ مهر هریک از رذسا ارگانها مذکور که در آن قید شده باشد داذطلب با توجه به ماده  0ذ
تبصرهها چهارگانه آن در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برا ذرذد رزمندگان ذ جهادگران داذطلب بسیجی
به دانشااهها ذ موسسات آموزش عالی ذ سایر شرایط مندرم در آییننامه مذکور ذاجد شرایط استفاده از سهمیه
رزمندگان میباشد.
4ی9ی داذطلبانیکه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته شدهاند ذ ارگان صادر کننده فر آنان بنیاد شهید ذ امور
ایثارگران ذ یا ستاد ک نیرذها مسلح میباشد ،در زمان ثب نا نیاز به ارائه تائیدیه سهمیه ثب نامی از سو ارگان
یربط ندارند ذ مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درم شده در فای قبولی دانشااهها ذ موسسات آموزش
عالی میباشد تبصره :زمان خدم

طرح سرباز مشمول بخش سابقه خدم

نمیگردد.

 -9اص گواهی تایید شده توسط دانشااه یا موسسه آموزش عالی مح اخذ کارشناسی (لیسانس) برا آن دسته از
داذطلبانی که با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استبدادها درخشان ،مصوب  0070/4/40شورا هدای
استبدادها

درخشان ذزارت علو  ،تحقیقات ذ فناذر

با امتیاز رتبه اذل پذیرفته شدهاند (.برا

پذیرفته شدگان

مقطع کارشناسی ارشد)

الز به توضیح اس

چنانچه پذیرفتهشدگان در زمان ثب نا مستندات الز براساس دستورالبم ثب نامی

را ارائه ننمایند قبولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.

تذکرات مهم
ی حضور شخص پذیرفته شده جه

ثب نا حضور الزامی اس

ذ ثب نا منحصراً در تاریخ ها اعال شده توسط

دانشااه ذ با ارائه مدارک کام مندرم در این اطالعیه صورت میپذیرد.
ی مبدل مدرک کارشناسی (لیسانس) ذ کارشناسیارشد (فوقلیسانس) پذیرفتهشده باید با مبدلهایی که قبالً در
زمان ثب نا ذ یا شرک

در آزمون به سازمان اعال نموده ،یکسان باشند ،بدیهی اس

در غیر این صورت ضمن

«کانلم یکن» تلقی شدن قبولی ،از ثب نا آن دس ته از داذطلبانی که دارا مغایرت مبدل باشند (مبدل مندرم در
مدرک تحصیلی کارشناسی آنان کمتر از مبدل اعال شده به این سازمان باشد) جداً خوددار خواهد شد ،لذا به
ایندسته از پذیرفتهشدگان توصیه می گردد به مح قبولی خود مراجبه ننمایند ذ درصورت لزذ چنانچه در این رابطه
سوالی دارند می توانند از طری سای

سازمان در بخش پاسخاویی اینترنتی اقدا نمایند .بدیهی اس

حضور ذ هر نوع مکاتبها غیر از سای

به مراجبات

این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

ی از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ  79/9/00فارغالتحصی نشوند ،ثب نا به عم نخواهد آمد ذ قبولی
آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
ی در هرمرحله از ثب نا ذ هناا تحصی  ،چنانچه مشخص گردد که داذطلبی حقای

را کتمان نموده ذ یا

اطالعات غلطی ارائه ذ ذاجد شرایط نمیباشد ،قبولی ذ «کانلم یکن» تلقی شده ذ طب مقررات با ذ رفتار
خواهد شد.
 )6فر پذیرش شرایط تحصیلی
 )7فر مشخصات دانشجو جه

انتقال به کامپیوتر

 )01فر تحوی مدارک
*قاب

کر اس

فرمها موارد 7،6ذ  01در هناا ثب

شود .فرمها شماره  00تا  09پیوس

نیز جه

نا حضور مجدداً جه

تکمی ذ درم در پرذنده به دانشجو ارائه می

مالحظه ضمیمه گردیده ذ الز اس

دانشجو در هناا ثب

نا حضور از

فرمها  00تا  09فقط فر مربوط به خود را تکمی شده تحوی دهد.

****الز به کر اس

پذیرش قطبی در دانشااه یاسوم منوط به مراجبه حضور

جه

تحوی

مدارک مذکور می باشد.
خ) زمان مراجبه حضور جه

تحوی مدارک برادران :نوب

عصر رذز  79/9/49ذ خواهران :نوب

صبح رذز .79/9/49

ح) زمان شرذع کالسها  0079/9/40می باشد.
د) دانشجویان گرامی پس از تکمی مراح ثب نا غیرحضور  ،میتوانند از تاریخ  79/9/40با مراجبه به سامانه
خدمات آموزشی ،برنامه هفتای خود را مشاهده ذ پرین
**** الز به کر اس

ببد از تکمی ثب

نا جه

نمایند.

ذرذدها ببد به سامانه شناسه کاربر ذ گذرذاژه هر دانشجو به

شرح زیر میباشد:
شناسه کاربر
گذرذاژه

***** ثب

شماره دانشجویی
کد ملی

نا خوابااهها بصورت اینترنتی می باشد ذ آندسته از دانشجویانی که

متقاضی خوابااه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضور تقاضا خود را ثب
نمایند ذ اطالعیه تکمیلی در این خصوص متباقبا از طری همین سای

اعال خواهد شد.

در ضمن دانشجویان عزیز جه

مسائ رفاهی،فرهنای ذ خوابااهی خود می توانند با

تلفن ها زیر تماس حاص نمایند.
لیس
داخلی

تلفنها مباذن

فرهنای دانشجویی

تلفن مستقیم
(با پیش شماره )194

دفتر مع ون فرهنگی

0011

00110011

آق ی محمودی

مع ون فرهنگی

0010

00110010

دکتر نیکدل

مدیر امور فرهنگی

0011

00110011

دکتر مرادی

امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی

0010

00110010

آق ی یزدانپن ه

مدیر تغذیه

0000

00110000

خ نم جمشیدی

ک رشن س رف ه0

0011

00110011

خ نم احمدی

ک رشن س رف ه1

0010

00110010

آق ی توانبخش

امور خوابااهها
برادران

0001

00110001

آق ی آرمین

خواهران

0000

00110000

خ نم امیری ن

مرکز مشاذره

مدیر مرکز مش وره

0050

00110050

دکتر تقوائی

دفتر مرکز مش وره

0051

00110051

خ نم پن ه

ستاد شاهد ذ ایثارگر

دفتر ش هد و ایث رگر

0051

00110051

آق ی خرام

مدیر ش هد و ایث رگر

0050

00110050

دکتر عزیزپور

***** دانشجویان عزیز جه

رفع مشکالت آموزشی خود می توانند با شماره ها زیر

به تفکیک گرذه تماس حاص نمایند.
تلفن تماس(با پیش شماره )194

دانشکده

مکانیک(داخلی  ،)00110091برق ذ مواد(داخلی ،)00110401عمران(داخلی  ،)00110001شیمی (داخلی
)00110191

فنی ذ مهندسی

داخلی مدیر آموزش دانشکده00110114 :
ریاضی(داخلی  ،)00114101فیزیک (داخلی  ، )00114091شیمی(داخلی  ، )00114001زیس
علو پایه

(داخلی

)00114191

داخلی مدیر آموزش دانشکده00114114 :
زراع (داخلی ،)00119091علو دا (داخلی  ،)00119401گیاه پزشکی(داخلی  ،)00119491توسبه
رذستایی( داخلی ،)00119101خاک ذ جنالدار (داخلی )00119191

کشاذرز

داخلی مدیر آموزش دانشکده00339114 :
تاریخ(داخلی ،)00110001الهیات (داخلی ،)00110191علو سیاسی (داخلی ،)00110091ادبیات فارسی
علو انسانی

(داخلی ،)00110491زبان انالیسی (داخلی ،)00110401علو اجتماعی (داخلی ،)00110001مبارف
(داخلی )00110401
داخلی مدیر آموزش دانشکده00110114 :

نف

ذ گاز گچساران
ذ

صنب

آقا شکار 17099490900:

ذ مبدن چرا

تلفن تحصیالت تکمیلی دانشااه 194-00110000 :آقا شجاعی
ایمی :

grad@yu.ac.ir

به نام خدا

فرم پذيرش شرايط تحصيل در دورههاي تحصيالت تكميلي
مدیریت تحصيالت تكميلي

اینجانب  .................................................................دانشجوي دورهي كارشناسي ارشد/دكتري رشته  .........................................به
شماره دانشجویي  .........................................دانشكده  .........................................اطالع و پایبندي خود به مقررات و ضوابط تحصيل در دورة
تحصيالت تكميلي دانشگاه یاسوج ،بویژه در موارد زیر را اعالم مي دارم:
 -1تحصيل به صورت تمام وقت :دانشجو موظف است درطول دوره (آموزشي وپژوهشي) به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور
داشته باشد .هر گونه اشتغال (تمام/پاره وقت) در طول دوره درخارج از دانشگاه منوط به موافقت كتبي دانشكده خواهد بود.
 -2حضور فعال :دانشجو موظف است به طور فعال در كليه كالسهاي درس ،سمينارهاي علمي ،دفاعيههاي دانشجویان دورههاي
تحصيالت تكميلي و سایر جلسه هایي كه استاد راهنما و گروه مربوطه تعيين مي كند شركت نماید.
 -3ارتباط مستمر با استاد :دانشجو موظف است به طور منظم و مطابق برنامهاي كه از طرف استاد راهنما اعالم ميشود ،استاد
راهنما را مالقات نموده و گزارشي از پيشرفت كار و آخرین نتایج پژوهش خود را به وي ارایه نماید.
 -4رعايت كامل مفاد آيين نامه انظباطي :دانشجوموظف است آیين نامه انظباطي مربوط به حجاب و عفاف (مصادیق پوشش مجاز
و غير مجاز)را رعایت كند
 -5رعايت دقيق ضوابط و مقررات :دانشجو موظف است با مراجعه متناوب به سایت تحصيالت تكميلي از سایر مقررات و ضوابطي
كه توسط دانشگاه اعالم ميگردد مطلع شده آنها را رعایت كند.
در ضمن اعالم مي دارم كه عدم رعايت موارد باال ،منجر به محروميت اينجانب از تسهيالت دانشجويي و رفاهي و سرانجام
محروميت از تحصيل خواهد شد.

تاریـخ......................................... :
امضا ......................................... :

بسمه تبالی
فرم مشخصات دانشجو
شماره دانشجويي:

شماره داوطلبي:

كد ملي :

نام خانوادگي :
نام:
نام پدر:
جنس :مرد

زن

مليت  :ايراني

اسالم – سني

دين – مذهب  :اسالم – شيعه

مسيحي

خارجي

كليمي

دانشكده:

رشته قبولي:

دوره:

گرايش

سال تحصيلي 13..... - 13.....

مقطع تحصيلي :

نيمسال :اول

دوم

كد رشته قبولي:

نوع پذيرش :عادي

نوع سهميه پذيرش :بورسيه
وضعيت تأهل :مجرد

زرتشتي

سهميه

تكميل ظرفيت

رتبه كل در سهميه:

منطقه

متأهل

رتبه كشوري در گروه آزمايشي:

بومي

وضعيت نظام وظيفه  :معافيت تحصيلي

غيربومي
معاف

پايان خدمت

آدرس كامل :
كد پستي:

تلفن :

كد شهرستان:
كد پستي:

آدرس در ياسوج:
تاريخ تولد:

محل تولد:

شغل پدر :

محل كار پدر:

آيا غير از تحصيل شاغل هستيد؟

خير

آيا دانشجوي انصرافي هستيد؟ خير

تلفن تماس:
محل صدور شناسنامه:

بلي
بلي

تلفن همراه:

نام و محل كار:

اگر بلي نام رشته:

تلفن محل كار:
دانشگاه:

شماره دانشجويي آن دانشگاه:

آخرين مدرك تحصيلي:
معدل آخرين مدرك تحصيلي:
اينجانب

محل اخذ:
پذيرفته شده در رشته

تاريخ اخذ مدرك:
آزمون سراسري /تحصيالت تكميلي سال

و مندرجات اين فرم را تأييد مي نمايم.
تاريخ و امضا دانشجو:

نام و نام خانوادگي ثبت نام:
تاريخ و امضاء:

صحت اطالعات

فر تحوی مدارک کارشناسی ارشد
مدیریت تحصیالت تکمیلی

ن م و ن م خ نوادگی :

شم ره دانشجویی :

نوع مدرک

فرم ثبت ن م ،مشخص ت دانشجو جهت انتق ل به ک مپیوتر
دانش آموختگ ن ماقب

از 0079/10/10

مدرك ک رشن سی

ذضبی

ارائه مدرک

دارد

ندارد

رشته قبولی

تاریخ ارائه

مالحظات

مدرک
مخصوص کلیه پذیرفته شدگ ن

اصل مدرك
کپی مدرك

دانش آموختگ ن ببد از 0079/10/10

فرم شم ره 00

این دسته از داوطلب ن ب ید ب دادن تعهد ت قبل از
 0035/5/01اصل و کپی مدرك ک رشن سی را تحویل
دهند.

کپی شن سن مه

دو سری

کپی ک رت ملی

دو سری

عکس 0*4

 5قطعه (برادرانی که خدمت نظ م وظیفه انج م نداده اند
 8قطعه)

ریزنمرات ک رشن سی /ک رشن سی ارشد

مخصوص کلیه پذیرفته شدگ ن ( از سوی دانشگ ه استعالم
می گردد)

وضعیت نظ م وظیفه

مخصوص آق ی ن

فرم شم ره  )0( 1مربوط به صفحه  08دفترچه شم ره 0

مخصوص ش غلین

فرم شم ره00

مخصوص رزمندگ ن

فرم شم ره01

مخصوص رزمنده جه دگر

فرم شم ره 00

مخصوص رتبه اول

فرم شم ره 04

مخصوص کلیه پذیرفته شدگ ن

فرم شم ره05

مخصوص پذیرفته شدگ ن دوره روزانه

تأییدیه تحصیلی

( از سوی دانشگ ه استعالم می گردد)

فرم پذیرش شرایط تحصیلی
فرم درخواست مع فیت تحصیلی

ویژه دانشجوی ن مشمول(ف قد ک رت پ ی ن
خدمت ی ک رت مع فیت)

نام و نام خانوادگي كارشناس تحويل گيرنده مدارك

امضاء:

