مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

(ویژه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودي (1041
ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و موفقیت شما عزیزان در آزمون کارشناسی ارشد  1041به اطالع کلیه
پذیرفتهشدگان محترم میرساند جهت ثبتنام مدارک ذیل را به همراه داشته باشند:
 -1شش قطعه عكس تمام رخ  3×0رنگی و زمینه سفید(تهیه شده در سال جاري)

 -2ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آن
 -3ارائه اصل مدرك کارشناسی (لیسانس) و یک برگ فتوکپی آن.
* براي دانشجویان و فارغالتحصیالن کارشناسی ناپیوسته عالوه بر مدرک کارشناسی ارائه اصل مدرک تحصیلی کاردانی با ذکر معدل الزامی است.
تبصره -1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه
آموزش عالی محلاخذ کارشناسی (لیسانس) به همراه فرم مربوطه ارائه نمایند.
تبصره -2پذیرفتهشدگانی که تا تاریخ  1041/46/11فارغالتحصیل میشوند ،به عبارت دیگر در زمان ثبتنام براي شرکت در این آزمون دانشجو بودهاند ،الزم
است معدل کل واحدهاي گذرانده آنان براساس( )4تا ( )04تا تاریخ  1041/46/11توسط محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در فرم مربوطه درج و پس از
تایید مسوول ذیربط به هنگام ثبتنام ارائه گردد.
 -0پذیرفتهشدگان استعداد درخشان :اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) براي آن دسته از
داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغالتحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی مصوب  01/77877مورخ  1171/40/40شوراي هدایت
استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند.

 -5مدرکی دال بر وضعیت نظام وظیفه (مخصوص برادران)

مدارك الزم برای تشكیل پرونده نظام وظیفه
 .1تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ( 1سري)
 .0دو قطعه عكس تمام رخ  1×0رنگی و زمینه سفید (تهیه شده در سال جاري)
 .1اصل برگه ابطال معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ( 0سري کپی)
 .0درصورت اعزام حتماً برگه اعزام به خدمت بدون غیبت ( 0سري کپی)
نكته :1پذیرفتهشدگانی که کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند دارند ،فقط یک سري کپی از کارت مذکور به واحد مشمولین ارائه نمایند و نیازي بهه تهیهه
مدارک نظام وظیفه دیگري مطابق بندهاي فوق ندارند.
نكته : 2متعهدین به خدمت در سازمانهاي دولتی و کارکنان رسمی نیروهاي مسلح در صورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت از سازمان مربوط مهیتواننههد در
دانشگاه ثبتنام نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

تذکرات مهم
 .1حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت نام الزامی است.
 .2به پذیرفتهشدگان توصیه میشود اطالعات تكمیلی را در سایت دانشگاه به آدرس  www.javid.ac.irمطالعه نمایند.
 .3معدل لیسانس پذیرفته شده باید با معدلیکه قبالً در زمان ثبتنام و یا شرکت در آزمون به سازمان سنجش اعالم نموده ،یكسان باشد .از
داوطلبانی که داراي مغایرت معدل میباشند (معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به سازمان سنجش باشد) ثبتنام موقت بعمل
میآید .و داوطلبان مذکور میبایست وضعیت نهایی خود را تا پایان آبان ماه از دانشگاه محل قبولی پیگیري نموده و از مراجعه به سازمان سنجش
جداً خودداري نمایند.
 .0در هر مرحله از آزمون(ثبت نام ،پذیرش و یا هنگام تحصیل) ،چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی
ارائه و واجد شرایط نمیباشد ،قبولی وي لغو و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

