
 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
 (8931ورودي  ناپیوسته کارشناسیمقطع )

 

  8931 کاردانی به کارشناسیضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و موفقیت شما عزیزان در آزمون 

 ه داشته باشند:ابه اطالع کلیه پذیرفته شدگان محترم می رساند جهت ثبت نام مدارک ذیل را به همر

  (شده در سال جاري تهیهرنگی،،زمینه سفید) 3×4شش قطعه عكس تمام رخ  -1

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

 به اتمام رسانیده باشد. 31/60/1331مبني بر اینكه دوره کارداني تا موقت  گواهي یا و کارداني )فوق دیپلم( اصل مدرك -3

 ضعیت نظام وظیفه )مخصوص برادران(ال بر ومدرکي د -4

 

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

 تهیه شده در سال جاري(  ،،رنگیزمینه سفید ) 9×4. چهار قطعه عكس تمام رخ 2

 (سري کپی 2(صل برگه ابطال معافیت تحصیلی مقطع کاردانی ا. 9

 سري کپی( 2. در صورت اعزام حتماً برگ اعزام به خدمت بدون غیبت )4

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

 نیازي به تهیه مدارک  نظام وظیفه دیگري مطابق بندهاي فوق ندارند.

 هاي دولتی و کارکنان رسمی نیروهاي مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت از سازمان مربوو   : متعهدین به خدمت در سازمان 2نكته

 .نام نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارندتواننوددر دانشگاه ثبتموی
 

 

 تذکرات مهم
 .نام الزامی است حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت. 1

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

 طلع گردند.هاي دانشگاه ماطالعیه از institute-t.me/javidآدرس به  موسسهبا عضویت در کانال شود  شدگان توصیه می به پذیرفته .9

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

 باشد، قبولی وي لغو و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.ارائه و واجد شرایط نمی
 

 

 

  

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

