
 مقطع کارشناسی  ی تحویل مدارک دانشجویان جدیدالورودهاطالعی

رنتی تکه ثبت نام ایننیمسال اول و دوم، روزانه و شبانهیدوره،کارشناسیمقطع  139۷پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری 

به آموزش کل دانشگاه شخصأ  2یمارهشزمانبندی ، طبق جدول جهت ثبت نام قطعیرا  1یمارهمدارکِ جدول ش،انجام داده اند

 تحویل نمایند. 

 خاش تحویل نمایند. یهمدارک را به آموزش دانشکد صنعت و معدن خاش یدهدانشکدانشجویان تذکر:

 رک الزم جهت مراجعه حضوری:مدا. 1جدول شماره 

 گلستان از سیستم  1800پرینت گزارش  .1

 ی اولهمه و یک برگ کپی از صفحاصل شناسنا .2

 ملی و یک برگ کپی از هر دو طرف اصل کارت .3

می بایست به  ند،اردهدریافت نکدفاتر پیشخوان خدمات دولتدانشجویانی که هنوز رسید تأییدیه تحصیلی را از  ییدیه تحصیلی:رسید تأ .4

رش ییدیه تحصیلی از اداره آموزش و پروأمراجعه و تدفاتر پیشخوان خدمات دولتخود به  نمراتِ ریز کپیِدانشگاهی وپیش گواهیِ کپیِ همراه 

 دانشگاه نمایند.آموزش تحویل  همراه دیگر مدارک،محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را 

ی دارای سهمیه (مخصوص دانشجویان روزانه4ی )فرم شماره) مخصوص دانشجویان روزانه، میثبت نای تکمیل شدهفرمهای  .5

خصوص دانشجویان م( 29ی )فرم شماره ؛3 و 2مخصوص دانشجویان روزانه دارای سهمیه ی مناطق ( 5)ی فرم شماره ؛، شاهد و ایثارگر1منطقه 

 (فغانیا

 1163اند فرم برگ معافیت تحصیلی را دریافت نکرده هنوزی که دانشجویان .(+10پلیسدفتر تهیه شده از )معافیت تحصیلی برگ .6

 به آموزش کل مراجعه کنند.پرینت گرفته  را از سیستم گلستان 

 اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی .۷

 گواهی دیپلم و پیش دانشگاهیاصل  .8

  2 هجدول شمار

 اول خانوادگی بر اساس حرف 12 تا  ۹  از ساعتآموزش کل دانشگاه، :مدارکتحویلمکان و زمان

 آقایان خانم ها

 «   چ»تا «  الف» 21/0۷/9۷شنبه  «   ج»تا «  الف» 14/0۷/9۷شنبه 

 «   ژ»تا «  ح» 22/0۷/9۷شنبه1 «   ژ»تا «  چ» 15/0۷/9۷شنبه1

 «   ف»تا «  س» 23/0۷/9۷شنبه 2 «   ف»تا «  س» 16/0۷/9۷شنبه 2

 «   ی»تا «  ق» 24/0۷/9۷شنبه 3 «   ی»تا «  ق» 1۷/0۷/9۷شنبه 3

 ی افرادی که در تاریخ های فوق موفق به تحویل مدارک نشده اند.لیهک مهر 29و 28 شنبه1شنبه و 

حصیل ت یاز ادامه دانشجویانی که مدارک فوق را در تاریخ های تعیین شده تحویل آموزش ندهند، قبولی آنها لغو وتذکر مهم:

 آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ل مدارک ید. پس از تحوییوجه: لطفا از مدارک دیپلم و پیش دانشگگگاهی و رین نمرات خود کپی تهیه نمات

 امکان دسترسی به این مدارک تا زمان دانش آموختگی وجود نخواهد داشت.

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه
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http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af/
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http://www.hsu.ac.ir/amozesh/files/2018/09/f-975.pdf
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/files/2018/09/f-975.pdf
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/files/2018/09/f-9729.pdf
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