اطالعیهی تحویل مدارک دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
پذیرفته شدگان نهایی کنکور سراسری  139۷مقطع کارشناسی،دورهیروزانه و شبانه ،نیمسال اول و دومکه ثبت نام اینترنتی
انجام داده اند،مدارکِ جدول شمارهی 1را جهت ثبت نام قطعی ،طبق جدول زمانبندی شمارهی 2به آموزش کل دانشگاه شخصأ
تحویل نمایند.
تذکر:دانشجویان دانشکدهی صنعت و معدن خاش مدارک را به آموزش دانشکدهی خاش تحویل نمایند.

جدول شماره  .1مدارک الزم جهت مراجعه حضوری:

 .1پرینت گزارش  1800از سیستم گلستان
 .2اصل شناسنامه و یک برگ کپی از صفحهی اول
 .3اصل کارت ملی و یک برگ کپی از هر دو طرف
 .4رسید تأییدیه تحصیلی:

دانشجویانی که هنوز رسید تأییدیه تحصیلی را از دفاتر پیشخوان خدمات دولتدریافت نکردهاند ،می بایست به

ت خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولتمراجعه و تأییدیه تحصیلی از اداره آموزش و پرورش
ی پیشدانشگاهی وکپیِ ریزنمرا ِ
یگواه ِ
همراه کپ ِ
محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را همراه دیگر مدارک ،تحویل آموزش دانشگاه نمایند.

 .5فرمهای تکمیل شدهی ثبت نامی،

مخصوص دانشجویان روزانه (فرم شمارهی ()4مخصوص دانشجویان روزانهی دارای سهمیه

منطقه  ،1شاهد و ایثارگر؛ فرم شمارهی ( )5مخصوص دانشجویان روزانه دارای سهمیه ی مناطق  2و 3؛ فرم شمارهی ( )29مخصوص دانشجویان

افﻐانی)
.6

برگ معافیت تحصیلی(تهیه شده از دفتر پلیس .)+10دانشجویانی که هنوز برگ معافیت تحصیلی را دریافت نکردهاند فرم 1163
را از سیستم گلستان پرینت گرفته به آموزش کل مراجعه کنند.

 .۷اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
 .8اصل گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی
جدول شماره 2
مکان و زمانتحویلمدارک :آموزش کل دانشگاه،از ساعت  ۹تا  12بر اساس حرف اول خانوادگی
آقایان

خانم ها

شنبه 9۷/0۷/14

«الف» تا «ج»

شنبه 9۷/0۷/21

«الف» تا «چ»

1شنبه9۷/0۷/15

«چ» تا «ژ»

1شنبه9۷/0۷/22

«ح» تا «ژ»

2شنبه 9۷/0۷/16

«س» تا «ف»

2شنبه 9۷/0۷/23

«س» تا «ف»

3شنبه 9۷/0۷/1۷

«ق» تا «ی»

3شنبه 9۷/0۷/24

«ق» تا «ی»

شنبه و 1شنبه 28و  29مهر

کلیهی افرادی که در تاریخ های فوق موفق به تحویل مدارک نشده اند.

تذکر مهم :دانشجویانی که مدارک فوق را در تاریخ های تعیین شده تحویل آموزش ندهند ،قبولی آنها لﻐو و از ادامهی تحصیل
آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
توجه :لطفا از مدارک دیپلم و پیش دانشگگگاهی و رین نمرات خود کپی تهیه نمایید .پس از تحویل مدارک
امکان دسترسی به این مدارک تا زمان دانش آموختگی وجود نخواهد داشت.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

