مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در رشته های کاردانی پیوسته

 -1اصل مدرک دیپلم یا اصل گواهی موقت به همراه ریزنمرات با امضاء متصدی امور دفتری و مهروامضاء مدیر واحد و رئیس
دبیرستان یا هنرستان
المز به کرر است در مدارک فو اززامیست نحوه تحصیل بصورت حضوری یا غیر حضوری درج شود. -2تاییدیه تحصیلی مدارک فو (جهت تهیه تائیدیه تحصیلی با در دست داشتن تصویر هر ردا امز مدارک فو به نزدیکترین
باجه پستی محل مزندگی خود مراجعه ررده و اقدا نمائید و رسید پستی را به دانشگاه ارائه دهید.
در صورت آماده نبودن اصل مدرک دیپلم و ارائه مدرک موقت دیپلم ارائه سفته به مبلغ 10میلیون ریال(1میلیون تومان)اززامیست(.چک پذیرفته نمی شود)
-3المز به کرر است رلیه داوطلبین نباید مشکل نظا وظیفه داشته باشند.
-4ارائه اصل رارت ملی به همراه تصویر واضح و روشن روی برگه A5
-5ارائه اصل رارت پایان خدمت یا معافیت امز خدمت به همراه تصویر واضح و روشن روی برگه  A5جهت افرادی ره دارای
این رارتها می باشند.
-6رلیه افرادی ره برگه اعزا به خدمت بدون غیبت آنها امز طرف نظا وظیفه ارسال گردیده و تاریخ اعزا آنها امز مهرماه 1395
به بعد می باشد با اخذ مجومز امز نظا وظیفه می توانند ثبت نا نمایند .ارائه اصل برگه اعزا به خدمت آنها جهت ثبت در سوابق
اززامی می باشد.
-7عکس  3*4جدیدمزمینه سفید با رعایت شئونات اسالمی 6قطعه و جهت دانشجویان مشمول  12قطعه
 -8یک سری تصویر امز تمامی صفحات شناسنامه رو ی برگه  A5بصورت واضح و روشن
-9تهیه و تکمیل فرمهای ثبت نا امز اداره آمومزش دانشگاه
-10مبلغ 5000000هزار ریال علی ازحساب بابت شهریه متغیر و ثابت ( ،المز به کرر است هزینه بیمه وخدمات آمومزش طبق تعرفه
های مشخص شده امز طرف سامزمان مررزی دانشگاه آمزاد امز حساب دانشجورسر وبه حساب این سامزمان واریز خواهد شد).

تذرر 1-:تمامی فیش های پرداختی فو اززامیست بصورت یکجابه حساب سیبا شماره  0104156529008به نا دانشگاه آمزاد
اسالمی واحد سمیر پرداخت گردد.
 -2اززامیست رلیه ی دانشجویانی ره تحت پوشش بنیادشهید وامور ایثارگران می باشند معرفی نامه خود را ارائه نمایند.
در صورت برومز هرگونه سوال می توانید در وقت اداری با شماره تلفن 03153660126داخلی 204تماس حاصل فرمائید.

