قابل توجه
دانشجوی کارشناسی ارشد در هر نیمسال
التحصیل مقطع
قابل توجه دانشجویان فارغ

مقتضی است مدارک الزم جهت تشکیل پرونده فراغت از تحصیل به شرح ذیل را نهایتاً تا قبل از شروع امتحانات
پایان ترم به کارشناس گروه تحویل نمایید .بدیهی است در غیر اینصورت عواقب ناشی از تاخیر در فراغت از تحصیل
شامل اضافه خدمت سربازی و  ...به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 .1اصللل فللیر واریللغی مب ل 170/000ریللا جهللت دانشللجویان کارشناسللی ارشللد بلله ابللاب سللیبا بان ل

م للی

به شماره  0100040004000بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
 .2دو عدد تمبر ده هغار ریالی
 4 .3قطعههع س هه

 3×0اداری و جدیللد هجهللت خللواهران بللا اجللاب کامللل و بللرادران بللا محاسللر مت للار

و

بدون کراوات) پشت نویبی شده
 .4کپی شناسنامع وکارت ملی دوسری ،الزم به توضیح است :جهت دانشجویانی که شناسنامه جدید دریافت
کردهاند کپی صفحه دوم نیغ الغامی میباشد و در صورت داشتر صفحه توضیحات کپی آن نیغ ارائه شود.
 .5ارائه اصل مدرک کارشناسی
 .6پیگیری وصو تاییدیع مدرک کارشناسی پیوستع و یا کارشناسی ناپیوستع بع همراه تاییدیع مدرک
کاردانی از گروه آموزشی مربوطه هبه همراه ریغ نمرات مقاطع مذکور)
 .7بررسیکارنامع خود برطبق چارت درسی و اصو اطمینان ازگذراندن ک یه دروس طبق مقررات آموزشی

 .8بررسی موارد مغایرت شناسنامعای در تاییدیع و اصل مدرک و اخذ پشت نویبی از مرجع صادر کننده
در صورت وجود مغایرت
 .9بررسی موارد مغایرت شناسنامعای در سند پذیرش (برگع احراز هویت) و مراج ه به گروه آموزشی
دانشگاه در صورت وجود مغایرت
 .10بررسی دروس جبرانی و حصول اطمینان از گذراندن آنها
 .11کلیع فرمهای مربوط بع اداره پژوهش (صورتجلسع دفاع ،تحویل نسخعهای پایاننامع و نامع اسالم
نمره پایاننامع و فرم تایید مقالع)
دانشجوی رشته

اینجانب
شماره دانشجویی
مدارک فوق الذکر در مورخ

اعالم مینمایم مراتب فوق درتاریخ
/

/

مقطع کارشناسی ارشد ورودی
/

/

به

 13به اینجانب ابالغ گردید و

 13به گروه مربوطه تحویل داده شد.
امضاء

اداره امور دانش آموخت گان دااگشنه آزاد اسالمی واحد مالرد

