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نام مقطع

-1اصل هذرن وارضٌاسی ارضذٍ3سزی وپی-2.ریشًوزات دٍرُ وارضٌاسی ارضذ -3اصل وارت هلی ٍ 2سزی وپی پطت ٍ رٍ -4اصل ضٌاسٌاهِ ٍ  2سزی وپی اس توام صفحات-5 .هذروی دال بز هطخص

دوتزی

بَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ٍ 2سزی وپی 6-6لطؼِ ػىس ( 3*4بزای هطوَلیي  12لطؼِ)-7 .تىویل دفتزچِ ثبت ًام
-1اصل هذرن وارضٌاسی(پیَستِ یا ًاپیَستِ)ٍ3سزی وپی-2.ریشًوزات دٍرُ وارضٌاسی (پیَستِ یا ًاپیَستِ) ٍ 2سزی وپی-3 .اصل وارت هلی ٍ 2سزی وپی پطت ٍ رٍ -4اصل ضٌاسٌاهِ ٍ 2سزی وپی اس

وارضٌاسی ارضذ

توام صفحات-5 .هذروی دال بز هطخص بَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ٍ 2سزی وپی6-6 .لطؼِ ػىس ( 3*4بزای هطوَلیي  12لطؼِ)-7 .تىویل دفتزچِ ثبت ًام
 -1ارایِ اصل دیپلن دٍرُ جْارسالِ ًظام لذین  /اصل گَاّی ًاهِ پایاى دٍرُ پیص داًطگاّی بِ ّوزاُ اصل یاتصَیزهذرن دیپلن جْت تطبیك هؼذل /اصل دیپلن ًظام آهَسضی جذیذ/ 6-3-3اصل دیپلن
ٌّزستاى ًظام لذین چْارسالِ/گَاّی اتوام حذالل دٍرُ لوؼتیي ٍ اصَل حَسُ ػلویِ هَرد تا ییذ هذیزیت حَسُ ػلویِ لن فالذ ارسش استخذاهی(بزای حَسٍیاى)/اصل هذرن وارداًی(فَق دیپلن)-2 .اصل

وارضٌاسی پیَستِ
ٍ وارداًی ًاپیَستِ

ضٌاسٌاهِ ٍ 2سزی وپی اس توام صفحات 6-3 .لطؼِ ػىس ( 3*4بزای هطوَلیي  12لطؼِ)-4.اصل وارت هلی ٍ  2سزی وپی پطت ٍ رٍ-5 .هذروی دال بز هطخص بَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ٍ 2سزی وپی.
-6رسیذ پستی تاییذیِ تحصیلی اخذ ضذُ اس دفتزخذهات الىتزًٍیه-7 .تىویل ٍ ارایِ دفتزچِ ثبت ًام
تبصزُ : 1پذیزفتِ ضذگاى با در دست داضتي تصَیز هذرن تحصیلی پیص داًطگاّی /دیپلن چْارسالِ ًظام لذین ٌّ/زستاى چْارسالِ ًظام لذین یا دیپلن ًظام آهَسضی  6-3-3بِ یىی اس دفاتز خذهات
الىتزًٍیه هزاجؼِ ٍرسیذ را در سهاى ثبت ًام تحَیل ًوایٌذ .تبصزُ : 2فمط پذیزفتِ ضذگاى (غیزهطوَل) دارای هذرن وارداًی(اػن اس پیَستِ یا ًاپیَستِ) هجاس بِ ثبت ًام در همطغ وارضٌاسی بَدُ ٍبایذدر
سهاى ثبت ًام اصل هذرن وارداًی را تحَیل داًطگاُ ًوایٌذ.

وارضٌاسی ًاپیَستِ
(وارداًی بِ
وارضٌاسی)

-1اصل هذرن وارداًی(پیَستِ یا ًاپیَستِ) ٍ 3سزی وپی -2ریشًوزات دٍرُ وارداًی (پیَستِ یا ًاپیَستِ) ٍ 2سزی وپی -3اصل ضٌاسٌاهِ ٍ  2سزی وپی اس توام صفحات-4 .اصل وارت هلی ٍ  2سزی
وپی پطت ٍ رٍ 6-5 .لطؼِ ػىس ( 3*4بزای هطوَلیي  12لطؼِ) -6 .هذروی دال بز هطخص بَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ٍ 2سزی وپی – 7تىویل ٍ ارایِ دفتزچِ ثبت ًام
تبصزُ :ثبت ًام دارًذگاى هذرن وارضٌاسی پیَستِ در دٍرُ وارضٌاسی ًاپیَستِ با رػایت سایز همزرات آهَسضی بالهاًغ هی باضذ.
-1اصل دیپلن فٌی حزفِ ای ،وارداًصٌّ،زستاى ًظام لذین،سِ سالِ ًظزی یاپیص داًطگاّی ٍ دیپلن ًظام لذین هتَسطِ/اصل دیپلن ًظام جذیذ  6-3-3در یىی اس ضاخِ ّای ًظزی،فٌی ٍ حزفِ ای ٍ یا

وارداًی پیَستِ

وارداًص ٍ3سزی وپی-2 .اصل ضٌاسٌاهِ ٍ  2سزی وپی اس توام صفحات 6- 3 .لطؼِ ػىس ( 3*4بزای هطوَلیي  12لطؼِ) -4اصل وارت هلی ٍ 2سزی وپی پطت ٍ رٍ.
-5هذروی دال بز هطخص بَدى ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ ٍ2سزی وپی -6 .رسیذ پستی تاییذیِ تحصیلی اخذ ضذُ اس دفتز خذهات الىتزًٍیه-7 .تىویل ٍ ارایِ دفتزچِ ثبت ًام
تبصزُ :1پذیزفتِ ضذگاى با در دست داضتي تصَیز هذرن تحصیلی هَ ضَع بٌذ 1بِ یىی اس دفاتز خذهات الىتزًٍیه هزاجؼِ ٍرسیذ را در سهاى ثبت ًام تحَیل ًوایٌذ.
ادارُ آهَسش ٍاحذ

