مدارک مورد نیاز جهت کارشناسی ارشد
-1اصل مدرک پایان تحصیالت دوره کارشناسی(دانشنامه لیسانس) به همراه ریزنمرات دوره کارشناسی یا در صورت آماده نبودن ،اصل مدرک
موقت کارشناسی به همراه ریز نمرات

*الزم به ذکر است در صورت ارائه گواهی موقت سفته به مبلغ  30000000ریال بابت تضمین مدرک الزامی است(چک پذیرفته نمی
شود)
*الزم به ذکر است کلیه داوطلبانی که مشمول بوده و اصل یا مدرک موقت کارشناسی به آنها تحویل نگردیده(از طرف دانشگاه
محل تحصیل) ارائه لغو معافیت تحصیلی الزامی است
-2یک سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه بصورت واضح وروشن روی برگه  A5به همراه اصل شناسنامه
-3تصویر واضح وروشن از کارت ملی روی برگه  A5به همراه اصل کارت ملی
-4تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت روی برگه  A5به همراه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
-5کلیه افرادی که برگه اعزام به خدمت بدون غیبت آنها از طرف نظام وظیفه ارسال گردیده وتارخ اعزام آنها از مهرماه  1396به
بعد می باشد با اخذ مجوز از نظام وظیفه می توانند ثبت نام نمایند.ارائه اصل برگه اعزام به خدمت آنها جهت ثبت در سوابق الزامی
می باشد
-6عکس  3*4جدید زمینه سفید با رعایت شئونات اسالمی 6قطعه وجهت دانشجویان مشمول  12قطعه
-7ارائه تصویر مدرک کاردانی به همراه ریزنمرات دوره کاردانی
 -8مبلغ  19000000ریال علی الحساب بابت شهریه متغیر وثابت به شماره حساب سیبا  0104156529008نزد بانک ملی(الزم به ذکر
است هزینه بیمه وخدمات آموزش طبق تعرفه های مشخص شده از طرف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از حساب دانشجوکسر وبه
حساب این سازمان واریز خواهد شد).
-9تهیه وتکمیل فرمهای ثبت نام از اداره آموزش دانشگاه
*تذکر-1:کلیه افرادی که جهت ثبت نام مراجعه می نمایند نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشند  -2فیش پرداختی مبلغ فوق
الزامیست -3.ارائه کلیه مدارک فوق به اداره آموزش الزامیست ومدارک ناقص دریافت نمی گردد.
 -2الزامیست کلیه ی دانشجویانی که تحت پوشش بنیادشهید وامور ایثارگران می باشند معرفی نامه خود را ارائه نمایند.

*در صورت هرگونه سوال می توانید در وقت اداری با شماره تلفن  53660126داخلی  204تماس حاصل فرمائید

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرم

