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شدگان محترم  به اطالع کلیه پذیرفته 8931ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و موفقیت شما عزیزان در آزمون سراسری 

 ه داشته باشند:ارساند جهت ثبت نام مدارک ذیل را به همر می

  (تهیه شده در سال جاری)  رنگی 3×4تمام رخ شش قطعه عكس  -1

 فتوکپی از تمام صفحات آن سری یکو  کارت ملیو  ارائه اصل شناسنامه -2

در یكدی از  ( و یا نظام ترمی واحدی و یا سالی واحددی  6-3-3)نظام دیپلم متوسطه نظام جدید  موقت گواهی یا اصل مدرك و -3

متوسطه نظام آموزشی جدیدد و نظدام صدادرز از محدل      یا گواهی موقت پایان تحصیالتو  شاخه های فنی حرفه ای یا کار و دانش

 .1331گذراندن کلیه واحدهای درسی تا پایان شهریورماز مبنی بر تحصیل 

  .اصل مدرك دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیالت نظام قدیم)هنرستان( مبنی بر گذراندن کلیه دروس چهارساله -4
( و یا نظام ترمی واحدی و یا سالی 6-3-3ی دیپلم یا گواهی پایان تحصیالت شاخه نظری نظام جدید )نظام اصل مدرك تحصیل -5

 واحدی مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای دورز مربوط
خذ مدرک پیی  دانگیهاهی   تبصره: پذیرفته شدگان دارای دیپلم شاخه نظری نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی باید عالوه بر ارائه گواهی دیپلم، گواهی ا

 نیز ارائه نمایند.

 ساله متوسطه نظام جدید)یک سری کپی( 3اصل ریزنمرات دورز  -6

 فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم -7
نام به دانگیهاه  ثبت هنهیام یه ویید پسیتی آن را تحوییل گرفتبا در دست داشتن کپی مدارک تحصیلی به اداره پست مراجعه نموده و ضمن تحویل مدرک تحصیلی دیپلم، رس

 .ارائه نمایید

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

 تهیه شده در سال جاری( )و زمینه سفید  9×4چهار قطعه عكس تمام رخ . 2

 سری(8و ریزنمرات دیپلم متوسطه نظام جدید ) . تصویر آخرین مدرک تحصیلی9

 سری کپی( 2. در صورت اعزام حتماً برگ اعزام به خدمت بدون غیبت )4
م سری کپی از کارت مذکور به واحد مگمولین ارائه نمایند و نیازی به تهییه میدارک  نظیا    یکدارند، فقط هوشمند : پذیرفته شدگانی که کارت پایان خدمت و یا معافیت 8نكته

 وظیفه دیهری مطابق بندهای فوق ندارند.

نیام  در دانگهاه ثبت تواننیدمیی های دولتی و کارکنان رسمی نیروهای مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت از سازمان مربوط : متعهدین به خدمت در سازمان 2نكته

 .نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند

 

 تذکرات مهم
 .نام الزامی است شخص پذیرفته شده جهت ثبتحضور  .1

 .مطالعه نمایند www.javid.ac.irشود اطالعات تكمیلی را در سایت دانگهاه به آدرس  شدگان توصیه می به پذیرفته .2

 (هنرسیتان ) قیدیم  نظام قدیم آموزش متوسطه یا گیواهی موقیت پاییان تحصییالت نظیاممدرک تحصیلی مورد نیاز داوطلبان نظام قدیم شامل اصل مدرک دیپلم متوسطه . 9

 مبنی بر گذراندن دوره چهار ساله به همراه ریز نمرات دوره چهارساله

 گردند. دانگهاه مطلع هایاز اطالعیه  t.me/javid-instituteبه آدرس موسسه گردد با عضویت در کانال به پذیرفته شدگان توصیه می .4

 نام، پذیرش و یا هنهام تحصیل(، چنانچه مگخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط در هر مرحله از آزمون)ثبت .5

 باشد، قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.نمی

 

http://www.javid.ac.ir/

