
 

 ......................سبل تحصیلی پذیزفتِ ضذگبى هزاحل ثجت ًبم  

 ( جذیذ ورودی ) پیوسته دانیکار
 « پذیزفتِ ضذگبى گزاهی ثِ تزتیت هزاحل سیز را اًجبم دّیذ.»  

 

 : ....................................................ضوبرُ داًطجَیی           .............................................................. :قجَلیرضتِ              .................................................... ...................  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 هقغغ قجلی ٍ ّوچٌیي دریبفت هؼبفیت تحصیلی ثزادراى ٍ ریش ًوزات تبییذیِ هذرک تحصیلی ٍ َلکبرت دائن داًطجَیی ، پس اس ٍصتَجِ: 

 .تکویل ضذى هذارک هَرد ًیبس در پزًٍذُ داًطجَیی ضوب در ادارُ آهَسش هَسسِ صبدر خَاّذ ضذ 

 اهضبء  کنترل نام دانشجو با لیست سازمان سنجش و مشخض کردن مغایرتهای شناسنامه ای 1ثبجِ 

 کبرضٌبس هزثَعِ

 2ثب جِ 
 ّبی پیص ثیٌی ضذُ در ًیوسبل اٍل تحصیلی()ثب تَجِ ثِ تؼذاد ٍاحذ  مراجعه به بانک : واریس شهریه

 موسسه آموزش عالی احرارضؼجِ پَر سیٌب  ثِ ًبم  بانک تجارتًشد    811064696ثِ ضوبرُ حسبة جبری فزاگیز  

هؼبًٍت آهَسضی ٍسارت ػلن،  06/05/1394هَرخ  86198/24/2ثب استٌبد ثِ هفبد آئیي ًبهِ ضوبرُ  توجه:* 

 شهریه ثبت نام قابل استرداد نمی باشذ.داختی تَسظ داًطجَ ثِ هَسسِ ثبثت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍجَُ پز

 اهضبء

 (هطخصبت ثجت ًبم داًطجَ در رایبًِفزم )ثجت  احراز هویت 3ثبجِ  

 
 اهضبء

 کبرضٌبس آهَسش

 4ثبجِ 
 ویل فیش پرداختی شهریه به امور مالی  توسط دانشجوتح

 رضتِ تحصیلیٍ      ضوبرُ داًطجَیی    ،ًبم ٍ ًبم خبًَادگییص ثِ تزتیت: در پطت ف

 .ضَدثبیذ ًَضتِ 

 
 اهضبء

 کبرضٌبس اهَر هبلی

 ثبجِ پست
 

 اقذام جْت ارسبل تبییذیِ تحصیلی

 گبّیتحَیل یک ًسخِ کپی اسهذرک دیپلن هتَسغِ ٍ پیص داًط
 

 اهضبء

 هسئَل ثبجِ پستی

 5ثبجِ 
 فرهنگی و مراجعه به پیشخوان دانشجویی  

   ٍام داًطجَیی ٍغیزُ ...، خَاثگبُ، جْت اعالع اسخذهبت رفبّی، فؼبلیتْبی قزآًی ٍ ٍرسضی

 
 اهضبء

 کبرضٌبس هزثَعِ

 6ثبجِ 
 کنترل وضعیت نظام وظیفه دانشجویان )مخصوص برادران(

 ي کارت ملیکپی شىاسىامٍ یک وسخٍ  ي 3*4قطعٍ عکس  1بٍ َمراٌ داشته 

 بٍ َمراٌ داشته کپی مذرک پیش داوشگاَی ي کپی سٍ سال دیپلم متًسطٍ

 مراٌ اصل آنَت دائم یا مًقت، ارائٍ کپی کارت مًرد وظر بٍ کارت معافی درصًرت داشته کارت پایان خذمت یا

 
 اهضبء

 کبرضٌبس ًظبم ٍظیفِ

 7ثبجِ 

 کنترل مذارک تحصیلی دانشجو:

 اصل ٍ کپی کبرت هلی   -اصل ٍ کپی ضٌبسٌبهِ   -

 قغؼِ( 8قغؼِ ػکس پطت ًَیسی ضذُ )ثزای هطوَلیي ًظبم ٍظیفِ   6 -

  ش ًوزات ٍ اصل هذرک سِ سبل هتَسغِریاصل   -

 فیص پستی ثبثت تبییذیِ تحصیلی -

 
 اهضبء

 کبرضٌبس هزثَعِ

 مرکس مشاوره مراجعه به   8ثبجِ 
 دریبفت، تکویل ٍ تحَیل فزم ّبی هزثَط ثِ هزکش هطبٍرُ

 اهضبء 

 کبرضٌبس هزثَعِ

 حراست فرم پرسشنامه تحویل تکمیل و 9ثبجِ 

 ثِ ّوزاُ یک قغؼِ ػکس پطت ًَیسی ضذُ 
 اهضبء 

 هسئَل حزاست

کبرضنٌبس آهنَسش    تَسظکذ کبرثزی  ٍ کلوِ ػجَر  تحَیل ٍ  فزم هزاحل ثجت ًبم دریبفت 10ثبجِ 

 ثِ داًطجَ جْت اعالع اس ثزًبهِ درسی

 اهضبء 

 کبرضٌبس آهَسش

 1فرم 


