
بسمه تعالی           

 دانشگاه ارسالی به مدارک کنترل فرم          

 
 

 .......................................................... پزیشفتِ شذُ دس سشتِ........ ................فشصًذ ....... ............................بب شوبسُ هلی ............ .....................خبًن /ایٌجبًب آقبی

، ضوي هطبلؼِ اطالػیِ ٍ دستَسالؼول ثبت ًبم ٍاػالم آهبدگی بشای تحصیل دس سشتِ قبَلی، هذاسک گلستبىداًشگبُ  1399سبل  کبسشٌبسی اسشذ

 .ببشذخَد سا بِ ششح صیش اسسبل هی کٌن ٍ هسئَلیت صحت اطالػبت ٍ هذاسک اسسبلی بِ ػْذُ ایٌجبًب هی  ثبت ًبهی

 . تیک بضًیذ"تبییذ داًشجَ"هذاسک اسسبلی خَد سا بب تَجِ بِ جذٍل ریل داخل پبکت گزاشتِ ٍ سپس گضیٌِ هشبَطِ سا دس ستَى :  ًکتِ

 مدارک مورد نیاز

 مدارک مورد نیاس جهت ارسال پستی ردیف
 تایید دانشجو

 (تیک بشنید)

تایید کارشناس 

 پذیزش

   *هذسک کبسشٌبسی   اصل 1

   قطؼِ 3 تؼذاد بِ 3×4 سًگی پشسٌلی ػکس 2

  ( گلستبى آهَصشی سبهبًِ اص ایٌتشًتی ًبم ثبت ٌّگبم دسیبفت قببل )ّبی تؼْذ فشم 3

4 
 پزیشفتِ هخصَص)ببشذ  سسیذُ کبسشٌبسی هقطغ تحصیل هحل داًشگبُ تبییذ بِ کِ اٍلی ستبِ فشم گَاّی

 (اٍل ستبِ سْویِ اص استفبدُ بب شذگبى

  

   (کبسشٌبسی آخش تشم هخصَص) داًشجَیبى تحصیل اص فشاغت تؼْذ فشم 5

  ( غیشهشوَل پسش شذگبى پزیشفتِ ٍیژُ  )ٍظیفِ ًظبم هؼبفیت یب خذهت پبیبى کبست کپی 6

  ( دٍلت کبسهٌذاى ٍیژُ  )هتبَع سبصهبى ششط ٍ قیذ بذٍى کتبی هَافقت یب سبالًِ هشخصی حکن اصل 7

اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند، السم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه   پذیزفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه  :تبصزه*

 .را تكمیل و پس اس تایید دانشگاه محل تحصیل، در سمان بارگذاری و ارسال پستی مدارک ارائه نمایند یا موسسه آموسش عالی محل اخذ مدرک

 

 گشگبى کوشبٌذی - گٌبذ گشگبى جبدُ 10 کیلَهتش - گلستبى استبى : آدسس بِ پستی صَست بِ سا خَد شذُ تکویل هذاسک ببیستی داًشجَ

 بش ٍ ًوَدُ اسسبل 49361-79142 کذپستی - آهَصش ببیگبًی - تکویلی تحصیالت ٍ آهَصشی هؼبًٍت - گلستبى داًشگبُ پشدیس - سشخٌکالتِ

. ًوبیذ  قیذ"99 سالکارشناسی ارشد نام ثبت مدارک" ػٌَاى پبکت سٍی

 


