
 

 93-94تحػیلی سبل  ًیوسبل اٍل هراحل ثبت ًبم 

 (کارداوی بٍ کارشىاسی) کارشىاسی واپیًستٍ 
 

 

 هی ببضس      05/07/93هَرخ    ِ  ضٌب   رٍز  از ّب  ضرٍع کالس

هقطغ قبلی ٍ ّوچٌیي زریبفت هؼبفیت تحػیلی برازراى ٍ تکویل ضسى  تبییسیِ هسرک تحػیلی ٍریس ًورات کبرت زائن زاًطجَیی ، پس از ٍغَل

 .هسارک هَرز ًیبز زر پرًٍسُ زاًطجَیی ضوب زر ازارُ آهَزش هَسسِ غبزر ذَاّس ضس

 1ببجِ 

 

 کٌترل ًبم زاًطجَ بب لیست سبزهبى سٌجص ٍ هطرع کرزى هغبیرتْبي ضٌبسٌبهِ اي  -

ارائِ اغل ضٌبسٌبهِ ػکس زار ٍ یک قطؼِ ػکس بِ ّوراُ اغل آذریي هسرک تحػیلی کِ تبرید فبرؽ  -

 ببضس تَسط زاًطجَ 31/6/93التحػیلی آى حساکثر

 اهضبء

 کبرضٌبس هربَطِ

 زمُا بٍ محلی کٍ بزای َمیه مىظًر تذارک دیذٌ شذٌ است مزاجعٍ ي فزمُا را بطًر دقیق ، کامل ي خًاوا تکمیل فزماییذ.* بزای تکمیل ومًدن ف

 (بِ تعذاد ٍاحذ ّای پیش بیٌی شذُ در ًیوسال اٍل تحصیلی با تَجِ) ٍاریس ضْریِ: )هستقر زر زاًطگبُ( هراجؼِ بِ ببًک 2ببجِ 

 هَسسِ آهَزش ػبلی احرار  بِ ًبم     ببًک تجبرت     ضؼبِ پَر سیٌب ًسز   811064696بِ ضوبرُ حسبة  

 )ثبت هطرػبت زاًطجَ زر رایبًِ ( احراز َّیت* 3ببجِ 
 اهضبء

 کبرضٌبس آهَزش

 4ببجِ 
 تَسط زاًطجَ تحَیل فیص پرزاذتی ضْریِ بِ اهَر هبلی * 

 رضتِ   -  ضوبرُ زاًطجَیی  -  ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی   پطت ًَیسی فیص:
 اهضبء

 کبرضٌبس اهَر هبلی

5ببجِ   
 هراجؼِ بِ پیطرَاى زاًطجَیی فرٌّگی

 جْت اطالع ازذسهبت رفبّی: فؼبلیتْبي قرآًی ٍ ٍرزضی ،ذَابگبُ ،ٍام زاًطجَیی،، ٍغیرُ ...  
 اهضبء

کبرضٌبس اهَر 

 زاًطجَیی فرٌّگی

 اهضبء ایه باجٍ وذاروذ.مزاجعٍ پذیزفتٍ شذگان مقطع کارشىاسی واپیًستٍ ویاسی بٍ  6ببجِ 

 7ببجِ 
 )هرػَظ برازراى(ًظبم ٍظیفِ زاًطجَیبى ٍضؼیت کٌترل 

 ٍ کارت هلیکپی شٌاسٌاهِ یک ًسخِ  ٍ 3*4قطعِ عکس  1بِ ّوراُ داشتي 

 تحصیلی یتًاهِ لغَ هعافبِ ّوراُ داشتي 

 وراُ اصل آىّدرصَرت داشتي کارت پایاى خذهت یاکارت هعافیت دائن یا هَقت، ارائِ کپی کارت هَرد ًظر بِ 

 اهضبء

 کبرضٌبس ًظبم ٍظیفِ

8ببجِ   
 هسارک تحػیلی زاًطجَ:ٍ تحَیل  کٌترل

 سري پطت ٍ رٍ( 3کپی کبرت هلی ) –سري از توبم غفحبت( 3کپی ضٌبسٌبهِ )  -

 سري کپی از ّر کسام(3)  زٍرُ کبرزاًی ل ریس ًوراتٍ اغیب گَاّی هَقت اغل هسرک   -

 قطؼِ ػکس پطت ًَیسی ضسُ  8  -

 .ًبهِ فراغت از تحػیل کِ تبرید فبرؽ التحػیلی قیس ضسُ ببضس  -

 اهضبء

 کبرضٌبس هربَطِ

9ببجِ   وسخٍ در ديحزاست  تحًیل فزم پزسشىامٍ تکمیل ي 
 بِ ّوراُ یک قطؼِ ػکس پطت ًَیسی ضسُ 

 اهضبء

 هسئَل حراست

10ببجِ   
 اقسام زاًطجَ جْت زرذَاست تبییسیِ تحػیلی ٍ ریسًورات -

کس کبربري  ٍ کلوِ  کبرت زاًطجَیی هَقت بِ ّوراُ تحَیل ٍزریبفت فرم هراحل ثبت ًبم از زاًطجَ  -

 ػبَر تَسط کبرضٌبس آهَزش جْت اطالع از برًبهِ زرسی بِ زاًطجَ
 ٍ تبرید اهضبء

 کبرضٌبس آهَزش

 ........................................شوارُ داًشجَیی: ....                                                                ......  ..........................................ًام ٍ ًام خاًَادگی: .....


