
 

 

 فزم فبرؽ التحصیلی

 : هطخصبت ضٌبسٌبهِ ای ٍ ٍضؼیت تحصیلی .1

 ًبم پذر ًبم خبًَادگی ًبم 

 هحل صذٍر سبل تَلذ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ

 گزایص تحصیلی رضتِ تحصیلی سبل ًٍیوسبل قبَلی

 هقغغ تحصیلی کذ هلی ضوبرُ داًطجَیی

                                                       (رٍس، هبُ،سبل)تبریخ پبیبى تحصیالت ًَع سْویِ                                                 دٍرُ تحصیلی                           

 تؼذاد ٍاحذ قبَلی بذٍى پیص داًطگبّی                       هیبًگیي کل تؼذاد ٍاحذ پیص داًطگبّی                                          

   تؼذاد ٍاحذ دریبفتی بذٍى پیص داًطگبّی   هذت سهبى تحصیل                                 تؼذاد تزم ّبی هطزٍعی                                                                          

 هذت بْزُ هٌذی اس آهَسش رایگبى                                                         ٍضؼیت پذیزش                                   ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ                                                     

    ضوبرُ تلفي ّوزاُ                                                                              ضوبرُ تلفي ثببت                                                                            ًَع هذرک داًطگبّی                                                                               

 :ًطبًی پستی 

 

 :تسَیِ حسبة.  2

 .بب کتببخبًِ تسَیِ  ًوَدُ است. 1 

 

 هْزٍ اهضب هسئَل-          ًبم ًٍبم خبًَادگی

 .بب آسهبیطگبُ تسَیِ  ًوَدُ است.  2 

 

 هْزٍ اهضب هسئَل-        ًبم ًٍبم خبًَادگی

 

 

 .بب ٍاحذ تزبیت بذًی تسَیِ ًوَدُ است.    3 

 

 هْزٍ اهضب هسئَل-               ًبم ًٍبم خبًَادگی

 .تسَیِ ًوَدُ است (تحَیل کبرت تـذیِ)بب اهَر داًطجَیی.  4 

 

 هْزٍ اهضب هسئَل-               ًبم ًٍبم خبًَادگی

 

 

 .بب ٍاحذ سوؼی ٍبصزی تسَیِ  ًوَدُ است.   5 
 

 هْزٍ اهضب هسئَل- ًبم ًٍبم خبًَادگی

 

 .بب دفتز اهَر داًطجَیبى ضبّذٍ ایثبرگز تسَیِ ًوَدُ است. 6 
 

 هْزٍ اهضب هسئَل-ًبم ًٍبم خبًَادگی

 

 



 

 

 :هذارک السم جْت تکویل پزًٍذُ فبرؽ التحصیلی .  3

 :رضتِ ٍگزایص تحصیلی:                                                          ًبم ًٍبم خبًَادگی داًطجَ 

 :ضوبرُ داًطجَیی

 یک ًسخِ تصَیز ّوِ صفحبت ضٌبسٌبهِ  ٍکبرت هلی .1

 3*4دٍ قغؼِ ػکس .2

 اصل تبییذیِ دیپلن بزای ًظبم قذین آهَسضی ٍاصل تبییذیِ پیص داًطگبّی بزای ًظبم جذیذ آهَسضی .3

 اصل کبرت ضزکت درآسهَى ٍ کبرًبهِ تـییز رضتِ ٍاًتقبل .4

 ...اصل فزم استفبدُ اسسْویِ بزای پذیزفتِ ضذگبى سْویِ ضبّذ ٍرسهٌذُ ٍ .5

 اصل کبرت داًطجَیی .6

 کبرًبهِ کبهل هْزٍ اهضب ضذُ بذٍى خذضِ .7

 در صَرت اًتقبل یب هیْوبى بَدى ًبهِ هیشاى بذّی بِ صٌذٍق ّبی رفبُ داًطجَیبى هزبَط بِ داًطگبُ هبذا .8

  ببًک تجبرت ضؼبِ ضْیذ کالًتزی98722939 ریبل بحسبة ضوبرُ 10.000فیص ّشیٌِ توبز صذٍر گَاّی فبرؽ التحصیلی بوبلؾ  .9

 .گَاّی اضتـبل بِ کبر بزای فبرؽ التحصیالى هزد کِ اس سبیز سْویِ ّب بزای هؼبفی استفبدُ ًوَدُ اًذ .10

 .آخزیي حکن کبرگشیٌی بزای فبرؽ التحصیالى هزد کِ اس سْویِ آهَسش ٍپزٍرش استفبدُ ًوَدُ اًذ .11

 ًبهِ تسَیِ حسبة بب اهَر داًطجَیی .12

 

 
 

 :قببل تَجِ فبرؽ التحصیالًی کِ اس ٍام ٍتسْیالت رفبّی صٌذٍق رفبُ داًطجَیبى استفبدُ ًوَدُ اًذ

 ماه پس اس فزاغت استحصیل می باشد در صورتی که پس اس مدت 9حداکثز (مشمول وغیز مشمول)سمان تعییه تکلیف بدهی بزای کلیه داوشجویان 

 .مذکور بزای گزفته  دفتزچه اقساط مزاجعه شود، بدهی قابل تقسیط ویست و داوشجو می بایست کل بدهی را یکجا پزداخت وماید
 
 

 



 

 

  

 

 تبییذ هٌذرجبت پزًٍذُ تَسظ آهَسش داًطکذُ.   4

 .آقبی                                                      بزرسی ضذ، فزاؿت اس تحصیل ایطبى بز اسبس هقزرات هبًؼی ًذارد/ پزًٍذُ خبًن

   

 

 

             اهضب  کبرضٌبس پزًٍذُ                                                  اهضب ٍهْز رییس آهَسش                                                    اهضب ٍهْز  هؼبٍى آهَسضی داًطکذُ                           

 

 

 

 

 تبییذ هٌذرجبت پزًٍذُ تَسظ ادارُ ثبت ًبم ٍاهَر هطوَلیي.   5

 

آقبی                                                    بزرسی ضذ ٍفزاؿت اس تحصیل ایطبى بز اسبس هقزرات آهَسضی  ٍ تحَیل هذارک ًبهبزدُ اس /پزًٍذُ خبًن 

 .ًظزهقزرات ٍظیفِ ػوَهی  هبًؼی ًذارد

 

 

 

                                       اهضب کبرضٌبس پزًٍذُ                                                                              اهضب ٍهْز رییس ادارُ ثبت ًبم ٍاهَر هطوَلیي

 

 

 

 تبییذ هٌذرجبت پزًٍذُ تَسظ ادارُ فبرؽ التحصیالى ٍصذٍر گَاّیٌبهِ. 6

 .آقبی                                                 بزرسی ضذ ًبهبزدُ فبرؽ التحصیل ضٌبختِ ضذُ است/ پزًٍذُ  خبًن 

 

 

 

                          اهضب کبرضٌبس پزًٍذُ                                                                                                 اهضب ٍهْز رییس ادارُ فبرؽ التحصیالى

 

 

 


