
 مقطع کارشناسی  96ۀ تحویل مدارک دانشجویان ورودیاطالعی

، که ثبت نام اینترنتی روزانه و شبانه، کارشناسیمقطع  1396پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری 

به آموزش کل دانشگاه  2 ، طبق جدول شمارۀجهت ثبت نام قطعیرا  1کرده اند، مدارِک جدول شمارۀ 

 تحویل نمایند.  شخصأ

 مدارک را به آموزش دانشکدۀ خاش تحویل نمایند. دانشکدۀ صنعت و معدن خاشدانشجویان  : ذکرت

 

 مدارک مورد نیاز  1 ۀجدول شمار
الزم است دانشجویان از کلیۀ مدارک زیر کپی تهیه کنند و نزد خود نگه دارند،در حین تحصیل هیچ مدرکی تذکر:

 .اهد شدبه دانشجویان به هیچ وجه داده نخو

 .يیديه تحصیلي پیش دانشگاهي)ازاداره پست(أقبض رسید ت -1

 .(96/06/31دانشگاهى)تاتاريخ مدرك پیش اصل ياگواهي موقت -2

 اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی -3

 .وسطهديپلم مت اصل ياگواهي موقت -4

 .ساله ديپلم متوسطه اصل ريزنمرات سه -5

 .)دانشگاهي فارغ التحصیالن ۀقت مدرك كارداني ياكارشناسي)ويژوواهي مگاصل يا -6

 .(و دانشچویان انصرافی  رغ التحصیالنويژه فا) 1شماره تکمیل شدۀ فرم  -7

 .(رزمندگان،آزادگان و جانبازان،شاهد،خانوادۀ معظم شهدا،1منطقۀ  پذیرفته شدگان ۀويژ) 4 شمارهتکمیل شدۀ فرم  -8

 .(در آزمون سراسری 3و  2منطقۀ  پذیرفته شدگان ۀويژ) 5شماره  تکمیل شدۀفرم  -9

 .(توسط دانشجو)اطالعات ثبت شده در پذیرش اینترنتی  1800ت گزارش پرین -10

خدمت یا کارت پایان اصلدرخواست معافیت تحصیلی ویژۀ آقایان مشمول و یا  1163 گزارش پرینت -11

   .و کپی از آن  دائممعافیتکارت

 اصل شناسنامه و کپی از صفحۀ اول آن. -12

 

  2 ۀجدول شمار

 بر اساس حرف اول خانوادگی 12تا  8آموزش کل دانشگاه، از ساعت مکان و زمان تحویل مدارک: 

 آقایان خانم ها

 .پ-ب -الف 22/07/96شنبه  . پ–ب  –الف  15/07/96شنبه 

 .ذ-د-خ-ح-چ-ج-ث-ت 23/07/96شنبه1 ذ.-د-خ-ح-چ-ج-ث -ت 16/07/96شنبه1

 س.-ژ-ز-ر 24/07/96شنبه2 س.-ژ-ز-ر 17/07/96شنبه2

 18/07/96شنبه3
-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش

 گ.-ک-ق
 25/07/96شنبه3

-ف-غ -ع-ظ-ط-ض-ص-ش

 گ.-ک-ق

 ی.-ه-و-ن-م-ل م 26/07/96شنبه4 ی.-ه-و-ن-م-ل 19/07/96شنبه4

 شنبه1شنبه و 

 مهر 30و  29
 کلیۀ افرادی که در تاریخ های فوق موفق به تحویل مدارک نشده اند.

 وقبولی آنها لغو تحویل آموزش ندهند، در تاریخ های تعیین شده دانشجویانی که مدارک فوق را  مهم: تذکر

 آمد.از ادامۀ تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه


