چک لیست مدارک الزم جهت ثبت انم پذریفته شدگان ورودی جدید
تصویرتمامی صفحات شناسنامه ممهور به مهرواحد پستی
تصویر کارت ملی(پشت و رو) ممهور به مهرواحد پستی
شش قطعه عکس 3*4
مدرک دوره پایه :
پذیرفته شدگان کاردانی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای :اصل و تصویر دیپلم دوره دوم متوسطه (نظام
 )6.3.3یا مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک دیپلم نظام قدیم یا مدرک کاردانی پیوسته یا گواهی موقت مدارک مذکور
پذیرفته شدگان دوره های کاردانی پیوسته :اصل و تصویر دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام جدید ( )6.3.3یا دیپلم
هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم ( 4ساله یا  3ساله) یا گواهی موقت مدارک مذکور
پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته :اصل و تصویر مدرک دانشنامه یا گواهی موقت پایان دوره کاردانی یا کارشناسی
پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد :اصل و تصویر مدرک دانشنامه یا گواهی موقت پایان دوره کارشناسی و ریزنمرات آن
پذیرفته شدگان دکترای تخصصی :اصل و تصویر مدارک دانشنامه یا گواهی موقت اتمام کارشناسی ارشد ،کارشناسی و ریز
نمرات آن
تبصره :دانشجویانی که فاقد اصل مدرک پایه (اصل دیپلم یا اصل دانشنامه مقطع قبلی) هستند و صرفا دارای گواهی موقت
فراغت از تحصیل یا گواهی انشایی و ریز نمره معتبر با مهر فارغ التحصیلی می باشند ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه تحویل اصل
مدرک تحصیلی پایه (قابل دانلود از سامانه آموزشیار) با امضا و اثر انگشت و ارایه آن به همراه سایر مدارک می باشند.
گواهی پایان طرح خدمت -مخصوص پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد و دستیاری گروه پزشکی
اصل رسید پستی یا تصویر برگه رسید درخواست اینترنتی تاییدیه تحصیلی دیپلم (ویژه پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و
دکتری حرفه ای)
کلیه فرم ها و پیوست های تکمیل شده ثبت نام خصوصا فرم های الزامی  19 ، 3 ،2و  20برای کلیه پذیرفته شدگان و سایر فرم های
پیوست حسب مورد و بسته به شرایط که به تفکیک مقطع تحصیلی در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارد.

مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران:

تصویرمدرک نظام وظیفه(پایان خدمت یا معافیت) یا
یا

اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس 10+

گواهی و رضایت نامه از محل خدمت شاغلین نیروهای مسلح یا

کارت معافیت (شاغلین آموزش و پرورش) یا

گواهی اشتغال در آموزش و پرورش،

معافیت تحصیلی حوزه علمیه جهت طالب یا

و در فرجه مجاز اعزام به خدمت می باشم (صدرو معرفی نامه جهت اخذ معافیت تحصیلی) یا
خدمت بدون مهر غیبت یا

مشمول نظام وظیفه
دارای برگه اعزام به

درحال خدمت هستم و درخواست ترخیص مطابق ضوابط و مقررات دارم
(مدارک و مستندات این بند به پیوست ارسال شده است )

تذکر  :از دریافت مدارک ناقص خودداری شود
بدین وسیله گواهی می گردد موارد تأیید شده در این کاربرگ را به اداره پست شهرستان  ................................تحویل
داده ام و در صورت عدم اعتبار مدارک ارسالی ،مسؤولیت آن بر عهده اینجانب می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو:

مدارک فوق از متقاضی دریافت شد

شماره تلفن همراه:
تاریخ و امضاء:

تاریخ/امضاء متصدی/مهر واحد پست

