
 1140سال ارشد کارشناسی گاند ش  پذیرفته نام ثبت اطالعیه
  

  ، 1401 سال ارشد  کارشناسی دوره  رفاه  دانشکده  مختلف هاي رشته  شدگان پذیرفته  به  تبریک ضمن
 :گردد  می اعالم ذیل  شرح  به شدگان پذیرفته  نام  ثبت  برنامه بدینوسیله

 
  14 الی  30/8 ساعت  از6/1401/ 41 دوشنبه  روز  و  1140  /13/6 یکشنبه  روز  در  و  حضوري بصورت  نام ثبت

 .پذیرد  می  انجام  زیر مدارك با
 آرایش  بدون چادر با رنگی 3*4 عکس قطعه  6  -1
 سري  2         شناسنامه صفحات رونوشت- 2
 سري  2  ملی کارت  روي و  پشت رونوشت- 3
 آن  تصویر  همراه به کارشناسی دوره موقت گواهی یا دانشنامه   اصل-  4
 آن  تصویر  همراه به کارشناسی دوره  ریزنمرات اصل- 5
 ناپیوسته کارشناسی  دارندگان  براي آن تصویر  همراه به کاردانی دوره موقت گواهی  یا دانشنامه   اصل- 6
 ناپیوسته  کارشناسی دارندگان  براي آن تصویر همراه  به  کاردانی دوره  ریزنمرات اصل- 7
 .باشد  می  )تومان  هزار پانصد  و  میلیون   سه (  ریال  00000053مبلغ   شهریه، پرداختی  حسابال علی- 8

  فرم   توانند  می  نیست،  آماده  آنها التحصیلی فارغ مدرك هنوز  که  1401 سال آموختگان دانش فقط  :1تذکر
  دوره  عالی  آموزش  موسسه   تایید  از پس و  نموده   دانلود را  سنجش سازمان اطالعیه در  شده منتشر

 .بیاورند  همراه  به  نام  ثبت  روز در ارائه  جهت را آن  اصل کارشناسی،
 .باشند  می خود دانشنامه  یا موقت گواهی  ارائه  به  موظف  آن  از  قبل  و  1400 سال التحصیالن فارغ : 2تذکر
 باشد. می   حضوري  دانشکده،  ارشد  کارشناسی دوره  کالسهاي کلیه  : 3 تذکر
 .باشد  می خوابگاه فاقد  دانشکده قبلی،  اعالم طبق :4تذکر
 .باشد  می  دانشکده  در  قبولی  از انصراف منزله  به  حضوري  نام ثبت  جهت مراجعه عدم :5تذکر
  امکان بهداشتی هاي  پروتکل رعایت و  شخصی خودکار ماسک،  چادر، پوشش با دانشکده  در  حضور : 6تذکر
 .است پذیر

 .بود خواهد  72/6/1140 تاریخ از کالسها شروع  : 7تذکر 
  حاصل تماس   35074282 تلفن   با فقط  اداري ساعات در  توانید  می  بیشتر، اطالعات به  نیاز  درصورت

 .نمایید 
 مدیریت گزینش و پذیرش دانشجو
  

 


