
«اطالعیِ»  

 ثبت ًام پزیشفتِضذگاى آصهَى سشاسشی 9395 داًطگاُ ایالم دس سال تحصیلی 9395-96

         ًام داًطجَیاى جذیذالَسٍد دس دٍ هشحلِ طبق سساًذ ثبتداًطگاُ ایالم ٍ تَفیق سٍصافضٍى بِ اطالع  هی 9395-96ظوي عشض تبشیک بِ پزیشفتِ ضذگاى سال تحصیلی 

 پزیشد: ضشح ریل صَست هی

 هشحلِ اٍل: ثبت ًام غیشحعَسی )ایٌتشًتی(  

 9/7/59 شنبهدو 4/7/59شنبه یک                                                   و کاردانی پیوسته و ناپیوسته ثبت نام اینتزنتی پذیزفته شدگان کارشناسی

  تَظیحات:

 تْیِ ًواییذ. jpgًام آًالیي اص هذاسک صیش اسکي با فشهت لطفاً قبل اص ٍسٍد بِ ساهاًِ ثبت -9

 الف( ضٌاسٌاهِ

 ب(  کاست هلی 

 یا دفتشچِ آهادُ بِ خذهت ج(   کاست پایاى خذهت یا کاست هعافیت  

 داًطگاّی()پیصت(  آخشیي هذسک تحصیلی 

 ٍ کاسداًی بشای پزیشفتِ ضذگاى کاسضٌاسی پیَستِ  سیضًوشات دیپلنهذسک  ٍ ث(   

 کاسداًی بشای پزیشفتِ ضذگاى کاسضٌاسی ًاپیَستِج(  هذسک   

 (ٍ کاسداًی )بشای پزیشفتِ ضذگاى کاسضٌاسی پیَستِجْت اخز سسیذ بِ دفاتش پیطخَاى خذهات دٍلت هشاجعِ ًواییذ. داًطگاّیپیص د( قبص پستی اسصش تحصیلی  

   

ٍ اطالعات دسخَاستی ٍ هذاسک بِ صفحِ کاسبشی خَد ٍاسد ٍ کلوِ عبَس)ضواسُ داٍطلبی(  کشدى کذهلیٍ ٍاسد ایٌتشًتی داًطگاُ سپس با ٍسٍد بِ ساهاًِ ثبت ًام  -2

 ًام ایٌتشًتی سا تکویل ٍ دس پایاى کذ سّگیشی دسیافت ًوائیذ.د ًیاص سا آپلَد ًوَدُ ٍ فشآیٌذ ثبتد هَس

تحَیل هذاسک بِ صَست حعَسی دس داًطکذُ هشبَطِ: دٍمهشحلِ   

 7/7/59شنبه چهارو  6/7/59شنبه سه                                                    و کاردانی پیوسته و ناپیوسته کارشناسیتحویل مدارک حضوری دانشجویان 

 تَظیحات:

:هذاسک الصم جْت اسائِ حعَسی بِ داًطکذُ هشبَطِ  

ی -   پیَستًِابشای پزیشفتِ ضذگاى کاسضٌاسی اصل ٍ کپی هذسک کاسدًا

طگاّی )ًظام جذیذاصل ٍ کپی دیپلن )ًظام قذین(ٍ  پیص- ٍسُ هتَسطِ بشای پزیشفتِدًا ًوشات د ی( ٍ سیض ضذگاى کاسضٌاسی پیَستٍِ  کاسدًا  

(داًطگاّیپیص)قبط پستی دسخَاست اسصش تحصیلی -  

تْیِ ضذُ دس سال جاسی 3×4قطعِ عکس   92 -  

( کپی توام صفحات ضٌاسٌاهِاصل ٍ - ٍ کاست هلی)پطت ٍ ٍس  

اصل ٍ کپی هشخصی ساالًِ یا هَافقت کتبیٍ  بذٍى قیذ ٍ ضشغ ساصهاى هتبَع بشای کاسهٌذاى دٍلت-  

اصل ٍ کپی کاست پایاى خذهت یا هعافیت داینٍ  یا دفتشچِ آهادُ بِ خذهت بشای هطوَلیي-  

ی )ایٌتشًتی(تکویل ضذُ دس هشحلِ ثبت ًام غیشحعَس ّایفشم  

 

ام ایٌتشًتی با ضواسُ تلفي 08432227032ٍ  5-08432234850 )داخلی 253( تواس حاصل فشهائیذ. ِ ثبتً    **تَجِ : دس صَست بشٍص هطکل دس ساهًا


