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دا ه آزاد اﺳﻼ ﯽ
واﺣﺪ ﺗﮭﺮان ﺷﻤﺎل

ﭘﯿﻮﺳﺖ :

ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ

اﻃ ﻼﻋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرك 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 ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ
ﻣﺪرك اﺗﻤﺎم دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)ﻣﺪرك 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 ﻣﺪرك اﺗﻤﺎم دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺗﻤﺎم دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ)ﻣﺪرك ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ آﻣﻮزش و
ﭘﺮوش ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  96-97را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  96-97ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
آﻧﺎن در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول  97-98ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 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 ﻣﺪرك 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 دوم  96-97را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم
 96-97ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﺎن در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول  97-98ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاٌ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرك
ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارك ذﯾﻞ را ﺗﺤﻮﯾﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎٌ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻓﻮق ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  96 – 97ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺪر ك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 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 دوم  96-97را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  96-97ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
آﻧﺎن در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول  97-98ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
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