مدارک مورد نیاز جهت کاردانی نا پیوسته :

 -1اصل مدرک پایان تحصیالت متوسطه در نظام قدیم یا اصل گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی در نظام جدید متوسطه یا اصل گواهی موقت پایان
تحصیالت دوره پیش دانشگاهی با امضاء متصدی امور دفتری و مهر و امضاء مدیر واحد و رئیس پیش دانشگاهی
الزم به ذکر است در مدارک فوق الزامیست نحوه تحصیل به صورت حضوری یا غیر حضوری درج گردد. -2تاییدیه تحصیلی مدارک فوق (جهت تاییدیه تحصیلی با درست داشتن تصویر هرکدام از مدارک فوق به نزدیکترین باجه پستی محل زندگی خود
مراجعه کرده و اقدام نمائید و رسید پستی را به دانشگاه ارائه دهید).
در صورت آماده نبودن اصل مدرک پیش دانشگاهی و ارائه مدرک موقت پیش دانشگاهی ارائه سفته یا چک به مبلغ 10میلیون ریال الزامیست.-3کلیه دانشجویانی که با مدارک فوق دیپلم قصد ثبت نام دارند محل تحصیل آنها باید موسسات آموزش عالی معتبر باشد و اصل مدرک فوق دیپلم به
همراه ریزنمرات دوره کاردانی خودرا در دست داشته باشند و در غیر اینصورت گواهی اتمام با تاریخ فراغت از تحصیل معتبر از دانشگاه محل اخذ
مدرک کاردانی خود را به همراه ریزنمرات احتیاج می باشد.
-الزم به ذکر است کلیه مدارک بند  3نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشد.

 -4ارائه اصل کارت ملی به همراه تصویر واضح و روشن روی برگه آ5
-5ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت به همراه تصویر واضح و روشن روی برگه آ 5جهت افرادی که دارای این کارتها می باشند.
-6کلیه افرادی که برگه اعزام به خدمت آنها از طرف نظام وظیفه ارسال گردیده و تاریخ اعزام آنها از مهرماه  95به بعد می باشد با اخذ مجوز از نظام
وظیفه می توانند ثبت نام نمایند .ارائه اصل برگه اعزام به خدمت آنها جهت ثبت درسوابق الزامی می باشد.
-7عکس  3*4زمینه سفید با رعایت شئونات اسالمی 6قطعه و جهت دانشجویان مشمول  12قطعه
-8یک سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه روی برگه آ 5به صورت واضح و روشن
-9تهیه و تکمیل فرم های ثبت نام از اداره آموزش دانشگاه

-10مبلغ  5000000ریال علی الحساب بابت شهریه متغیر و ثابت 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).
تذکر-1کلیه ی افرادی که جهت ثبت نام مراجعه می نمایند نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشند-2.پرداخت فیش فوق الزامیست  -3الزامیست مدارک
کامل باشد ومدارک ناقص تحویل گرفته نمی شود

 -2الزامیست کلیه ی دانشجویانی که تحت پوشش بنیادشهید وامور ایثارگران می باشند معرفی نامه خود را ارائه نمایند.
در صورت بروز هرگونه سوال می توانید در وقت اداری با شماره تلفن  53660126داخلی  204تماس حاصل فرمائید.

