
تؼذاد کپيهذسک سديف

1تکويل فشم فاسؽ التحصيلي1

3(تصَيش اص ّوِ صفحات) شٌاسٌاه2ِ

3کاست هلي3

- جذيذ بذٍى پشت ًَيسي فقط سياُ ٍ سفيذ3*4 قطؼِ ػکس6تحَيل 4

3دس صَست  داشتي هقطغ کاسشٌاسي ًاپيَستِ  ّن تاييذيِ تحصيلي هقطغ کاسداًي ٍ کاسشٌاسي ًاپيَستِ  الضاهيست)تاييذيِ تحصيلي هقطغ کاسشٌاسي پيَستِ  5

3(دس صَست ًذاشتي اصل هذسک ، گَاّي هَقت  ) اصل هذسک تحصيلي کاسشٌاسي يا کاسشٌاسي ًاپيَستِ ٍ کاسداًي 6

3سيضًوشات تاييذ شذُ دٍسُ کاسشٌاسي يا کاسشٌاسي ًاپيَستِ ٍ کاسداًي 7

3تصَيش صَست جلسِ دفاع 8

3تحَيل تصَيش کاسبشگ تحَيل صحافي پاياى ًاهِ 9

3بشاي آقاياى اصل کاست هؼافيت تحصيلي10

11

دس صَست هفقَد شذى کاست داًشجَيي دس سٍصًاهِ کثيشالٌتشاس هفقَدي اػالم شذُ ٍ هبلؾ صذ ّضاس سيال ٍاسيض ٍ دسخَاست ) اصل کاست داًشجَيي

3(.صذٍس هجذد اػوال شَد 

-سيال اص باًک هلي10000 توبش 2تحَيل 12

1 باًک هسکي بٌام ػلي اکبش ػشب هاصاس13006802436 سيال بابت اهَس فاسؽ التحصيلي بِ شواسُ حساب 850000پشداخت هبلؾ 13

-تسَيِ کاهل دس کاسًاهِ هالي14

  بشاي تحَيل هذساک ريل ٍ تشکيل پشًٍذ10ُ-16سٍصّاي شٌبِ اص ساػت   هشاجؼِ بِ اداسُ آهَصش فقط

.بِ تؼذاد کپي هذاسک تَجِ کٌيذ.داًشجَياى کِ پشًٍذُ فاسؽ التحصيلي تشکيل ًذٌّذ ّيچ گًَِ هذسکي بشاي آًْا صادس ًخَاّذ شذ

ششايط اخز گَاّيٌاهِ هَقت پاياى تحصيالت

(فقط گَاّي هَقت بِ داًشجَ تحَيل دادُ هي شَد )هشاجؼِ حضَسي يا ٍکيل قاًًَي 

:اسائِ هذسکي دال بش سسيذگي بِ ٍضؼيت ًظام ٍظيفِ بشاي آقاياى بِ ششح صيش 
   داشتي کاست پاياى خذهت- 1

کاست هؼافيت دائن - 2

 گَاّي صادسُ اص ًيشٍّاي ًظاهي ٍ اًتظاهي هبٌي بش اشتـال بِ خذهت دٍسُ ضشٍست بذٍى ؿيبت اٍليِ- 3

گَاّي صادسُ اص ًيشٍّاي ًظاهي ٍ اًتظاهي هبٌي بش استخذام دس ًيشٍّاي هزکَس - 4

بشگِ اػضام بِ خذهت دٍسُ ضشٍست بذٍى ؿيبت دس هذت اػتباس آى- 5

  کاست هؼافيت هَقت دس هذت اػتباس آى بذٍى ؿيبت هَقت- 6  

گَاّي صادسُ اص سَي ساصهاى ٍظيفِ ػوَهي ٍ هؼاًٍتْاي ٍظيفِ ػوَهي استاى ّاي کشَس- 7 

مدارک الزم براي صدور گواهي موقت براي کارشناسي ارشد


