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مدارک زیر پس از تهیه بایستی توسط دانشجو به بایگانی آموزش ،تحویل شده و سپس مراحل فراغت از تحصیل پرونده را از طریق

پیغامهای شخصی در سامانه نرم افزار آموزشی پیگیری نماید  .ضمناً کلیه کپی های تهیه شده از مدارک ذیل باید در قطع A4

باشند.

فتوکپ .شناسناله (تمام دفحات) یک سری
فتوکپ .کا ت لی ( .پشت و و ) یک سری

مدارکی که دانشجو بایدد

تصویر کا ت پایان خدلت یا لعافلت یک سری

تهیه نماید و بده بایادانی
آموزش ارائه نماید.

عکس نگ 2( 1*4 .قطعه با پشت نویس).

فل .پر اخت .به حساب  1314441444114با نک لی( .کا ان 01/111 .یال  ،کا شناس.
 311/111یال ،کا شناس .ا شد  301/111یال و کتری حرفه ای و تخصص 291/111 .یال
.

 2عد تمبر  3111تولان .تهله شد از بانک لی.

مدارکی که باید توسد

ادل لد ک تحصلی .لقطع قبی.

بایاانی آموزش کنتدر

یزنمرات و تائلدیه تحصلی .لقاطع قبی.
تاریخ و امضاء مسئول بایگانی

شوند

نام و نام خانوادگی
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فرم زیر توسط کارشناس گروه با پرونده کنترل می گردد.
کنترل کیله لوا ا ائه شد به بایگان.

لعدل کل کا ناله با چک للست

لجوزهای لهمان .و تطابق وس

کنترل وضعلت تمام وقت و پا وقت

کنترل لشخصات فر ی

تعدا واحد فرم  2با چک للست

فرم تطبلق وش تحقلق و کاللپوتر

قران – وصایا – ان .خانوا
(کا ان .و کا شناس).

کنترل وضعلت ثبت نام و للست آزلون

کنترل تا یخ فراغت با لستندات آن

فرم اخذ بل .از  4واحد با پایان ناله

کنترل تبصر لا 43

ثبت نوع لد ک و تا یخ فراغت از تحصلل لقطع پایه

لجوزهای ا اله تحصلل

کنترل وضعلت انتقال.

کنترل وس لعا ل سازی

کنترل تعدا واحد و لعدل یزنمرات و تائلدیه
لقطع قبی.

تلک لوا خاص آلوزش.

کنترل لرخص .تحصلی.

کنترل نحو ثبت وس جبران.

ودایا و وش تحقلق

کنترل گرای .ها

کنترل دو تجیسه لقاله

توضیحات:

