قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی مقطع کاردانی و کارشناسی
قابل توجه دانشجوی

مقتضی است مدارک الزم جهت تشکیل پرونده فراغت از تحصیل به شرر یلرل را نهتلتر ات ترت ازرل از شرروا امتحتنرت
پتلتن ترم به کترشنتس گروه تحولل نمتلید .بدلهی است در غیر النصور عوااب نتشی از تتخیر در فراغرت از تحصریل
شتمل اضتفه خدمت سربتزی و  ...به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
 .1اصل فیش وارلزی مزلغ  150/000رلتل جهت دانشجولتن کترشنتسی و مزلغ  00/000جهرت دانشرجولتن کرتردانی
به حستب سیزتی بتنک ملی به شمتره  0100040004000بنتم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
 .2دو عدد تمبر ده هزار ریالی (از بتنک ملی)
 4 .3قطعه عکس 3×0اداری و جدلد پشت نولسی شده بت رعتلت شئونت اسالمی(جهت خواهران بت حجتب کتمل)
 .4کپی شناسنامه وکارت ملی دو سری ،الزم به توضیح اسرت جهرت دانشرجولتنی کره شنتسرنتمه جدلرد درلتفرت
کردهاند کپی صفحه دوم الزامی میبتشد و در صور داشتن توضیحت کپی صفحه توضیحت نیز ضمیمه شود.
 .5ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی و  4نسخه تصولر آن به گروه آموزشی مربوطه
 .6پیگیری وصول تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی از گروه آموزشی مربوطه
توضیحت

برای دانشجولتن دوره کترشنتسی نتپیوسته ارائه مدرک پتلرتن تحصریال دوره کرتردانی بره همرراه تتلیدلره

تحصیلی و رلزنمرا ضروری میبتشد(نیتزی به مدرک پیش دانشگتهی و تتلیدله آن نمیبتشد).
 .7بررسیییی میییغارد مشیییایرت شناسییینامهای در تاییدییییه و اصیییل میییدرک و اخرررش پشرررت نولسررری
اداره آموزش و پرورش نتحیه در صور وجود مغتلر
 .8بررسی مغارد مشایرت شناسنامهای در فرم کامپیغتری ثبت نام در کنکغر دانشگاه و مراجعه بره گرروه
آموزشی دانشگته در صور وجود مغتلر
 .9بررسی دروس پیش دانشگاهی و حصغل اطمینان از گذراندن آنها
 .01بررسیکارنامه خود طزق چتر درسی و حصول اطمینتن از گشراندن کلیه دروس طزق مقررا آموزشی
اینجانب
ورودی

دانشجوی رشته
به شماره دانشجوی/

به اینجانب ابالغ گردید و مدارک فو الذکر در مورخ

مقطع کارشناسی/ککاردان/
اعالم م/نمایم مراتب فیو درتیاری
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 31به گروه مربوطه تحویل داده شد.

امضاء دانشجغ

اداره امور دانش آموخت گان دااگشنه آزاد اسالمی واحد مالرد

