
 

 اداره آموزش دانشگاه هنراصفهان 7الصاقی اطالعیه شماره 

 0911-0011پذیرفته شدگان سال تحصیلی  )جهت ارسال پستی( مورد نیاز ثبت نام مدارک
 

 ) ارسال پستی(مدارک مورد نیاز مشترک جهت ثبت نام برای تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

  جاری سال در شده تهیه 3× 4 رخ رنگی تمام عکسقطعه شش  

 برای دانشجویان مشمول پسر .  01فرم معافیت تحصیلی صادر شده از پلیس +  اصل 

 تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت را همراه مابقی مدارک ارسال نمایند. دانشجویان پسر غیرمشمول -

در سامانه  بایست، نشدند، می 01کسانی که در مهلت ثبت نام غیرحضوری موفق به دریافت پرینت فرم معرفی به پلیس +  -

گلستان نسبت به ویرایش اطالعات و ثبت عنوان مشمول در وضعیت نظام وظیفه اقدام  و پس از دریافت پرینت معرفی نامه به 

را به این دانشگاه را در قسمت مربوطه سامانه گلستان اسکن و اصل فرم شهر خود مراجعه و نتیجه معافیت تحصیلی  01پلیس +

 . مسیر و مراحل انجام در صفحه اصلی سامانه گلستان قید شده است.نمایندهمراه مابقی مدارک ارسال 
 

  ،حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی بدون قید و شرط یا حکم کارگزینی یا استخدامیاصل در صورت اشتغال به کار 

 ایثارگران شاهد و تصویر مدارک مربوط به سهمیه 

 : )ارسال پستی( مقطع کارشناسیمدارک مورد نیاز ثبت نام 

 0ریزنمرات آن اصل و مدرک دیپلم اصل  ـ  

 2با ریزنمرات  متوسطه دوم دوره   تحصیالت پایان موقت گواهی - مدرک  اصلیا و ریزنمرات.  دانشگاهی پیشمدرک  اصل ـ  

 (اید کردهشرکت  ی سراسرمدرک کاردانی )چنانچه با مدرک کاردانی در آزمون  اصل 

  مدرک تحصیلی به دو روش حضوری و غیرحضوری:تاییدیه تحصیلی آخرین 

 دومدوره  تحصیالت پایان موقت گواهی-   مدرک  اصل - دانشگاهی پیشتصویر رسیدتاییدیه تحصیلی حضوری :  -0

را به دفتر آخرین مدرک تحصیلی پی : کجهت دریافت رسید تأییدیه تحصیلی) متوسطه، از دفتر پیشخوان دولت.

 انجام شودجهت دریافت تأییدیه تحصیلی  آنالین  سامانه از طریق و درخواست تحویل نمایندوان دولت در هر استان پیشخ

 کنند.( این دانشگاه ارائهبه و رسید آن را همراه سایر مدارک 

تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم دریافت شده از سایت وزارت آموزش و  گیریره کدپرینت غیرحضوری:  -2

  emt.medu.ir پرورش 
 

 (مقطع کارشناسی غیرحضوری پذیرشاطالعیه  پیوست) تکمیل وتایید فرم های شماره چهار و فرم شماره یک 
 

 :) ارسال پستی(مقطع کارشناسی  ارشدمدارک مورد نیاز ثبت نام 

   فناوری و تحقیقات علوم، وزارت یدتای موردمدرک کاردانی(  اخذواصل مدرک کاردانی )درصورت  کارشناسی مدرک اصل  

  تاریخ تا و اند نشده خود تحصیلی مدرک دریافت به موفق غیرحضوری نام ثبت  زمان تا و بوده آخر سال انی کهدانشجویتنها 

 برای را  است، گردیده ارائه سنجش سازمان دفترچه در که معدلفرم گواهی اصل  ، میتوانند،اند شده التحصیل فارغ 31/7/99

     01/01/99تاریخ  اصل مدرک کارشناسی تا ارسالبرای   ارائه نمایند. ضمن اینکه آخرین مهلت کارشناسی مقطع مدرک

در صورت عدم ارائه اصل مدرک در مهلت مقرر قبولی و پذیرش لغو خواهدشد. در صورت عدم ارائه اصل مدرک می باشد. 

 (مقطع کارشناسی ارشد غیرحضوری پذیرشپیوست اطالعیه 2)فرم معدلدر مهلت مقرر قبولی و پذیرش لغو خواهدشد. 
 

 می بایست اصل مدرک کارشناسی را ارائه نمایند. 99فارغ التحصیالن قبل از سال  -

 



 

  فارغ التحصیل شده اند و قادر به ارائه گواهی مدرک  31/7/99فرم تعهد از پذیرفته شدگانی که در تاریخ و تایید  تکمیل

 (مقطع کارشناسی ارشد غیرحضوری پذیرشاطالعیه  پیوست 3رم شماره تحصیلی خود نیستند. )ف

  . آخرین مدرک آنالین یا حضوری از رسید و یا پرینت کد رهگیری تاییدیه ارائه تاییدیه مدارک تحصیلی ماقبل الزامی ست

 https://estelam.msrt.irسایت  قبلی مقطع

 اطالعیه پذیرش غیرحضوری مقطع  پیوست 4تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان )فرم شماره  و تایید تکمیل

 (کارشناسی ارشد

 

 :)ارسال پستی(ریع دکتمقطمدارک مورد نیاز ثبت نام 
 و تحقیقات علوم، وزارت تایید مورد کاردانی(مدرک  و اصل مدرک کاردانی )درصورت اخذ کارشناسی مدرک اصل 

  فناوری

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تایید مورد کارشناسی ارشد مدرک اصل  

  تاریخ تا و اند نشده خود تحصیلی مدرک دریافت به موفق غیرحضوری نام ثبت  زمان تا و بوده آخر سال انی کهدانشجویتنها 

 برای را  است، گردیده ارائه سنجش سازمان دفترچه در که معدلفرم گواهی اصل  ، میتوانند،اند شده التحصیل فارغ 31/7/99

تاریخ  ارشد ارائه نمایند. ضمن اینکه آخرین مهلت  برای ارسال اصل مدرک کارشناسی ارشد تا کارشناسی مقطع مدرک

)فرم معدل به پیوست  در صورت عدم ارائه اصل مدرک در مهلت مقرر قبولی و پذیرش لغو خواهدشد. می باشد.  01/01/99

 است( مقطع دکتری غیرحضوری پذیرشاطالعیه 

 می بایست اصل مدرک کارشناسی ارشد را ارائه نمایند. 99فارغ التحصیالن قبل از سال  -

  . رسید و یا پرینت کد رهگیری تاییدیه آنالین یا حضوری از مدارک مقاطع ارائه تاییدیه مدارک تحصیلی ماقبل الزامی ست

  https://estelam.msrt.irقبلی

 ( .به پیوستارسال گواهی نمره زبان معتبر که درصورت عدم اخذ مدرک زبان تکمیل وارسال فرم تعهد زبان الزامی است 

 (است مقطع دکتری غیرحضوری پذیرشاطالعیه 

 ( است مقطع دکتری غیرحضوری پذیرشاطالعیه  پیوستتکمیل فرم الف و فرم ب مقطع دکتری) 

 

 

ست، در طی مراحل پست و ارسال مدارک خود به این دانشگاه، تا تشکیل پذیرفته شدگان می بای :الزم به ذکر است

با آموزش دانشکده مربوط به رشته تحصیلی خود هماهنگ شوند که در صورت کمبود مدارک ارسال شده،  نهایی پرونده 

 شرکت در امتحانات پایان ترم منوط به عدم نقص مدارک است. زیرانواقص در اسرع وقت تکمیل گردد. 
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