اطالعیه در خصوص پذیرفته شدگانی که اصل مدرک پایه را در اختیار ندارند
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 -1پذیرفته شدگانی که گواهی موقت پیش دانشگاهی خود را در سال  95یا ماقبل آن اخذ نموده اند الزم است
اصل مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی(مدرک آبی رنگ) خود را جهت ثبت نام ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه از
اداره آموزش و پرورش نامه رسمی ارائه نمایند.
 -2پذیرفته شدگانی که در سال  96فارغ التحصیل شده اند و اصل مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی خود را در
اختیار ندارند می بایست به همراه اصل گواهی موقت اتمام دوره پیش دانشگاهی(مدرک سفید رنگ با مهر آموزش و
پروش منطقه) به آموزش دانشکده متعهد شوند که فقط اجازه ثبت نام در نیمسال اول  96-99را خواهند داشت و
در صورتیکه تا قبل از امتحانات نیمسال اول  96-99موفق به ارائه مدرک پایه به آموزش دانشکده نشوند از ثبت نام
آنان در نیمسال دوم  96-99جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت این امر با شخص دانشجو می باشد.

مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگانی که در سال  96در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شده اند و قادر به ارائه
اصل مدرک کارشناسی(لیسانس)خود نمی باشند باید اصل گواهی تایید شده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط
دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد ،به همراه ریز نمرات تایید شده به آموزش دانشکده متعهد شوند
که فقط اجازه ثبت نام در نیمسال اول  96-99را خواهند داشت و در صورتیکه تا قبل از امتحانات نیمسال اول
 96-99موفق به ارائه مدرک پایه به آموزش دانشکده نشوند از ثبت نام آنان در نیمسال دوم  96-99جلوگیری به
عمل خواهد آمد و مسئولیت این امر با شخص دانشجو می باشد.

مقطع دکترای تخصصی
پذیرفته شدگانی که اخیراٌ در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند و به این دلیل قادر به ارائه اصل مدرک
پایه خود در زمان ثبت نام نمی باشند  ،باید مدارک ذیل را تحویل دانشکده نمایند .ضمناٌ پذیرفته شدگان فوق تا
پایان نیمسال اول  96 – 99ملزم به ارائه اصل مدرک فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد خود به دانشگاه
می باشند،در غیر این صورت از ادامه تحصیل آنان جلوگیری می شود.
الف ) اصل گواهی اتمام دوره کارشناسی ارشد با ذکر معدل با مهر و امضاء دانشگاه محل تحصیل
ب ) تعهد به آموزش دانشکده مبنی بر اینکه فقط اجازه ثبت نام در نیمسال اول  96-99را خواهند داشت و در
صورتیکه تا قبل از امتحانات نیمسال اول  96-99موفق به ارائه مدرک پایه به آموزش دانشکده نشوند از ثبت نام
آنان در نیمسال دوم  96-99جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت این امر با شخص دانشجو می باشد.

