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 :گززز هیبِ شزح سیز اػالم )ایٌتزًتی( غیزحضَری  ًام ثبتسهاى   .شَز هیاًجام  غیزحضَریبِ صَرت  ًام ثبت ،ٍیزٍس کزًٍا

 

 7/8/99  چْارشٌبٍِ   6/8/99 سِ شٌبِ

  

 غیزحضوری: نام ثبتمدارک السم جهت 

  به آدرس  غیزحضوری نام ثبتدر خصوص نحوهhttps://edu.aui.ac.ir   .مزاجعه فزمایید 

 الشاهی است تواهی هسارک با فزهت  . بایست بِ صَرت رًگی اسکي ٍ بز رٍی سایت بارگذاری شَز هَرز ًیاس ثبت ًام هیهسارک 

jpg   اسکي ٍ بارگذاری گززز .)کیفیت هٌاسب( کیلَ بایت  526ٍ حجن کوتز اس 

  فٌاٍری ٍ تحقیقات ػلَم، ٍسارت تابیس هَرز ارشس کارشٌاسی هسرک تصَیز  ـ0

  تارید تا ٍ بَزُ آذز سال زاًشجَی آسهَى، ًام ثبت سهاى زر کِ شسگاًی پذیزفتِ ارشس کارشٌاسی هقطغ بزای هؼسلتصَیز گَاّی  •

)فزم هؼسل بِ پیَست  .اًس شسُ التحصیل فارؽ   91/7/99 تارید تا ٍ اًس ًشسُ ذَز تحصیلی هسرک زریافت بِ هَفق غیزحضَری ًام ثبت

 (باشس هی

  فٌاٍری ٍ تحقیقات ػلَم، ٍسارت تابیس هَرز کارشٌاسی هسرک تصَیز ـ5

  جاری سال زر شسُ تْیِ 9× 0 رخ توام ػکس ـ9

  شٌاسٌاهِ صفحاتتوام تصَیز   ـ  0

کارت  هلی َّشوٌس )زر صَرت ًساشتي کارت َّشوٌس، تصَیز کارت قبلی بِ ّوزاُ رسیس پستی تؼَیض، الشاهی است( زر صَرت هفقَز شسى کارت تصَیز ـ 2

 باشس. هلی یا شٌاسٌاهِ زاشتي ًاهِ زرذَاست الوثٌی اس ازارُ ثبت احَال الشاهی هی

را بزای بزازراى هشرص کٌس. تکویل  ( .... ٍ هؼافیت یا  َّشوٌس ذسهت پایاى کارت شاهل)  ٍظیفِ ًظام ٍضؼیتکِ  یهسرکتصَیز  - 6

 اطالػات ساهاًِ ثبت ًام بزای زاًشجَیاًی کِ زر ذَاست هؼافیت تحصیلی زارًس.

 تحصیل ازاهِ ٍ ًام ثبت با زٍلت کارهٌساى بزای هتبَع ساسهاى شزط ٍ قیس بسٍى ٍ کتبی هَافقت یا ساالًِ یهزذص حکنتصَیز  ـ7

 زٍلتی ززٍای ٍ هؤسسات زر شاغلیي ٍیژُ شسُ پذیزفتِ

 هسارک هزبَط بِ سْویِ ایثارگزاى تصَیز  - 8

تصَیز حکن کارگشیٌی ّیات ػلوی رسوی )رسوی ٍ رسوی آسهایشی( بِ ّوزاُ ًاهِ هَافقت با ازاهِ تحصیل زاًشگاُ هحل ذسهت ٍ  -9

 با سْویِ هزبی شسگاى پذیزفتِبِ تحصیل بزای  هأهَرحکن 
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