
 کی و الکترونیکییمدارک مورد نیاز دانشجو در پرونده فیس 

 مقطع کارشناظی ارشد

 مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی مدارک الزم جهت ثبت نام ردیف

 اصل هذرک کاردانی اصل هذرک کاردانی 1

 اصل هذرک کارشناسی اصل هذرک کارشناسی 2

 تاییذیه و ریسنورات هقطع کاردانی تاییذیه و ریسنورات هقطع کاردانی و یا ناهه استعالم تاییذیه هذرک قبلی 3

 تاییذیه و ریسنورات هقطع کارشناسی تاییذیه و ریسنورات هقطع کارشناسی و یا ناهه استعالم تاییذیه هذرک قبلی 4

 حکن کارگسینی استخذاهی در صورت اشتغال به کار دانشجو اصل حکن هرخصی ساالنه یا هوافقت رسوی بذوى قیذ و شرط یا حکن کارگسینی یا استخذاهی 5

 گواهی هعذل و تعهذ از دانشگاه قبلی اصل گواهی هعذل 6

 وضعیت نظام وظیفه Oناهه هعافیت تحصیلی   Oکارت هعافیت Oوضعیت سربازی: کارت پایاى خذهت  7

 فتوکپی شناسناهه فتوکپی شناسناهه 8

 فتوکپی کارت هلی فتوکپی کارت هلی 9

 3*4قطعه عکس  3 3*4قطعه عکس  3 11

 کارت شرکت در آزهوى  11

 صورتجلعه دفاع پایان نامه )کاربرگ ب بیعت و دو(  12

 کاربرگ ب ظی  13

 کاربرگ به بیعت و ظه ) دو برگ(  14

 تعویه حعاب پصوهشی -21کاربرگ ب  15

 ثبت حق التدریط اظتاد راهنما  16

 کارت دانشجویی  17

 تائیدیه تعویه حعاب اینترنتی  18

 مقطع کارشناظی

 مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی ثبت ناممدارک الزم جهت  ردیف

 اصل هذرک دیپلن اصل هذرک دیپلن 1

 اصل ریسنورات دیپلن اصل ریسنورات دیپلن 2

 اصل هذرک پیش دانشگاهی اصل هذرک پیش دانشگاهی 3

 اصل ریسنورات پیش دانشگاهی اصل ریسنورات پیش دانشگاهی 4

 اصل هذرک پایاى تحصیالت دوره دوم هتوسطه اصل هذرک پایاى تحصیالت دوره دوم هتوسطه 5

 ریسنورات دوره دوم هتوسطه ریسنورات دوره دوم هتوسطه 6

 اصل هذرک کاردانی ) چنانچه دانشجو با هذرک کاردانی در آزهوى سراسری شرکت کرده است(اصل هذرک کاردانی 7

 و سوابق تحصیلی آى اصل ریسنورات کاردانی و سوابق تحصیلی آى اصل ریسنورات کاردانی 8

 رقوی14تائیذیه تحصیلی پیش دانشگاهی یا پرینت کذ رهگیری  رقوی14 تائیذیه تحصیلی پیش دانشگاهی یا پرینت کذ رهگیری 9

 وضعیت نظام وظیفه Oناهه هعافیت تحصیلی  Oکارت هعافیت O: کارت پایاى خذهت وضعیت سربازی 11

 فتوکپی شناسناهه فتوکپی شناسناهه 11

 فتوکپی کارت هلی فتوکپی کارت هلی 12

 3*4قطعه عکس  3 3*4قطعه عکس  3 13

 کارت شرکت در آزهوى  14

 کارناهه هحرهانه  15

 اصل ریسنمرات چک شده توظط کارشناض آموزغ  16

 فرم درخواظت موضوع و اظتاد پروشه  17

 صورتجلعه ی دفاع از پروشه نهایی  18

 راهنماثبت حق التدریط اظتاد   19

 کارت دانشجویی  21

 515گسارغ  -تائیدیه تعویه حعاب اینترنتی  21


