
 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 

 )8931ورودي  مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان )ویژه 

 

شدگان به اطالع کلیه پذیرفته 8931دید و موفقیت شما عزیزان در آزمون کارشناسی ارشد ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی ج

 باشند: هداشته انام مدارک ذیل را به همررساند جهت ثبتمحترم می

 (تهیه شده در سال جاري)و زمینه سفید رنگی 3×4شش قطعه عكس تمام رخ  -1

 فتوکپي از تمام صفحات آن سری یکو  کارت مليو  ارائه اصل شناسنامه -2

 . آن  فتوکپي  برگ ( و یک )لیسانس  کارشناسي  مدرك  اصلارائه   -3

 .مدرک تحصیلی کاردانی با ذکر معدل الزامی استاصل ه عالوه بر مدرک کارشناسی ارائه التحصیالن کارشناسی ناپیوست * براي دانشجویان و فارغ

  موسسه یا  توسط دانشگاه  تایید شده  گواهی  اصل  است  باشند، الزم ( نمی کارشناسی )لیسانس  مدرک  اصل  ارائه  قادر به  دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفته -1 تبصره

 نمایند.  ارائه به همراه فرم مربوطه(  )لیسانس  کارشناسیاخذ  محل  عالی  آموزش

اند، الزم  نام براي شرکت در این آزمون دانشجو بوده شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبتالتحصیل میفارغ 98/06/8931تا تاریخ   که شدگانیپذیرفته -2 تبصره

و پس از  درج مربوطهدوره کارشناسی در فرم  محل فارغ التحصیلی توسط 98/06/8931تاریخ ( تا 00( تا )0 ) است معدل کل واحدهاي گذرانده آنان براساس

 .نام ارائه گرددثبت هنگام تایید مسوول ذیربط به

از   دسته  نآ  ( براي )لیسانس  اخذ کارشناسی  محل  عالی  آموزش  یا موسسه  توسط دانشگاه  تایید شده  گواهی  اصلشدگان استعداد درخشان: پذیرفته -4

شوراي هدایت  00/00/8939مورخ  77137/08التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی مصوب نامه ادامه تحصیل فارغ مفاد آیین  به  با توجه  که  داوطلبانی

 اند. شده  پذیرفته  اول  رتبه  با امتیاز  و فناوري  ، تحقیقات علوم  وزارتاستعدادهاي درخشان 

 عیت نظام وظیفه )مخصوص برادران(ضمدرکي دال بر و -5

 مدارك الزم برای تشكیل پرونده نظام وظیفه
 سري(  8) و کارت ملی تصویر تمامی صفحات شناسنامه. 8

 (  جاري  در سال  شده  تهیه)و زمینه سفید  رنگی 9×4  خر  تمام  عكس  قطعه دو. 0

 سري کپی( 0مقطع کارشناسی )تحصیلی اصل برگه ابطال معافیت  .9

 سري کپی( 0درصورت اعزام حتماً برگه اعزام به خدمت بدون غیبت ) .4

سري کپی از کارت مذکور به واحد مشمولین ارائه نمایندد و نیدازي بده تهیده      یکدارند، فقط هوشمند شدگانی که کارت پایان خدمت یا معافیت پذیرفته :نكته

 ندارند.دیگري مطابق بندهاي فوق نظام وظیفه  مدارک

ندام  تواننددددر دانشدگاه ثبدت   مدیاشتغال به خدمت از سازمان مربوط هاي دولتی و کارکنان رسمی نیروهاي مسلح در صورت ارائه گواهی متعهدین به خدمت در سازمان : 0نكته

 نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

 

مهمتذكرات
 .نام الزامی است شده جهت ثبت پذیرفتهحضور شخص  .1

 مطالعه نمایند. www.javid.ac.irدانشگاه به آدرس شود اطالعات تكمیلی را در سایت  می توصیه شدگان ذیرفتهبه پ .2

داوطلبانی که از  .باشد  ، یكسان نموده  اعالم  سنجش سازمان  نام و یا شرکت در آزمون بهقبالً در زمان ثبت  که باید با معدلی  شده  پذیرفته  لیسانس  معدل .3

داوطلبان مذکور و  .آیدمینام موقت بعمل  ثبت باشد( سنجش )معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به سازمانباشندمغایرت معدل میداراي 

 ند. جداً خودداري نمای سنجش از دانشگاه محل قبولی پیگیري نموده و از مراجعه به سازمان آبان ماهبایست وضعیت نهایی خود را تا پایان  می

 هاي دانشگاه مطلع گردند.اطالعیه از  t.me/javidmscآدرس گردد با عضویت در کانال تحصیالت تكمیلی به به پذیرفته شدگان توصیه می .4

رائه و واجد نام، پذیرش و یا هنگام تحصیل(، چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ادر هر مرحله از آزمون)ثبت .5

 با وي رفتار خواهد شد. مقرراتباشد، قبولی وي لغو و طبق شرایط نمی


