
 اطالعیه
 قابل توجه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 1399

محل سکونت خود نسبت بـه   از طریق باجه هاي پستیبه منظور رعایت دستورالعمل هاي ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم است 
دانشگاه گنبـد  پیشـتاز بـه  پست مدارك تحصیلی و هویتی خود را که شامل موارد ذیل می شود با استفاده از سـرویس ارسال

اقدام نمایند بدیهی است درصورت عدم ارسال مدارك تا تاریخ اعالمی ثبـت نـام شـما کـن لـم       04/10/1399حداکثر کاووس 
  یکن خواهد گردید.

  ) مدرك تحصیلی1
 .باشد 30/07/1399تا می بایست حداکثر آموختگی  ) که در آن معدل قید شده باشد، تاریخ دانشفوق دیپلم( دانیگواهی پایان تحصیالت کار اصل مدرك یا) 1- 1

و معدل تایید شده توسط  دانیفرم مدرك کار( 7فرم شماره باشند، الزم است  نمی دانیشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل یا گواهی پایان تحصیالت کار پذیرفته) 2- 1

 .ارسال نمایند) را دانیدانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك کار

اخذ  یواحد درس ایاخذ نکرده باشند و  يواحد 1399-1400 یلیاول سال تحص مسالین يکه برا یبه شرطآنها به هر علت ( لیفراغت از تحص خیکه تار یشدگان رفتهیآن دسته از پذ )1-3

 .ارسال نمایندخود را  یقبول حلمربوط به موسسه م یگواه توانند یباشد، م 30/09/1399 خی) تا تاربه استاد باشد یشده آنان به صورت معرف

لغایت  17/02/1399تاریخ  ازناپیوسته ( نام اولیه آزمون کارشناسی  هاي تحصیلی با نوع پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی که زمان ثبت شدگان رشته پذیرفتهتذکر: 
فـرم  اند الزم اسـت   فرصت ثبت نام و ویرایش بعدي نسبت به ویرایش معدل کل کاردانی خود اقدام نکرده 2ند و همچنین در اه) دانشجوي سال آخر بود27/02/1399

ارشناسـی ناپیوسـته سـال    کاردانی بـه  کاردانی متقاضی شرکت در آزمون ورودي کهاي  مخصوص میانگین نمرات و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر دوره
  ارسال نمایند. 1را عالوه  مدرك مورد نظر در بند  1399

    .يشده در سال جار هیاثر مهر، منگنه و هر گونه لکه ته ،یاضاف هیبدون حاش دیسف نهیزم 3*4عکس تمام رخ  قطعه ) شش4

 .)یک سري( صفحات شناسنامه یتماماز  تصویر) 5

 نمایید: ارسال در قسمت شناسنامه و کارت ملی یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر ذیل راغیرایرانی اتباع 

o  ه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت.گذرنامتصویر 
o روي انتظامی جمهوري اسالمی ایران.دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوي نی تصویر 

o  تباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.صادره از سوي اداره کل امور ا، 1399یرانی داراي اعتبار در سال کارت هویت ویژه اتباع غیراتصویر 

o جرین خارجی وزارت کشور.آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مها 

  )(یک سري (پشت و رو) یکارت ملتصویر ) 6

 نظام وظیفه (برادران) تصویر آخرین وضعیت )7

o  خدمت هوشمند انیکارت پاتصویر. 
o  دائم هوشمند تیکارت معافیا تصویر. 
o دریافت کرده اند. 10مقطع کارشناسی ارشد که از دفاتر پلیس +  برگ معافیت تحصیلی 

  
  

  4و  3داخلی  01733267507- 01733266700ثبت نام : شمار تماس هاي واحد پذیرش و 
  در صورت ضرورت در ساعات غیر اداري می توانید از طریق پیامک به شماره همراه کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار کنید

  قزلسفلو مهندس آقاي  09117271256کارشناس پذیرش    -   ممی زاده مهندس آقاي   09921105726تحویل گیرنده مدارك: کارشناس 
  کاغذلو مهندس آقاي  09378212936کارشناس امور آموزشی: شماره همراه 

  
  
  
  


