
 0911-0011اطالعیه درخصوص ثبت نام پذیزفته شدگان هقطع کارشناسی آسهون سزاسزی  سال تحصیلی 

بِ هٌظَر بِ اطالع هی رساًذ،   داًطگاُ ٌّز اصفْاى،  0999-0011سال تحصیلی کارضٌاسی در هقطغ  ضذگاى پذیزفتِبِ  تبزیکضوي 

بِ ضزح سیز اػالم )ایٌتزًتی( غیزحضَری  ًام ثبتسهاى   .ضَد هیاًجام  غیزحضَریبِ صَرت  ًام ثبت ،جلَگیزی اس ضیَع ٍیزٍس کزًٍا

 :گزدد هی

 00/8/99  ضٌبِ چْارٍ   09/8/99 سِ ضٌبِ 

 غیزحضوری: نام ثبتهدارک السم جهت 

  به آدرس  غیزحضوری نام ثبتدر خصوص نحوهhttps://edu.aui.ac.ir    فزهایید.هزاجعه 

  الشاهی است تواهی هذارک با   . بِ صَرت رًگی اسکي ٍ بز رٍی سایت بارگذاری ضَد بایست هی ًام ثبت هَردًیاسهذارک

 اسکي ٍ بارگذاری گزدد .)کیفیت هٌاسب(  کیلَبایت 526ٍ حجن کوتز اس   jpg فزهت

  آدرسکارناهه سالهت  روان + جسن خود به  نام ثبتجهت https://portal.saorg.ir/mentalhealth  .هزاجعه فزهایید 
 0ریشًوزات آى هذرک دیپلن تصَیز  ـ ٍ  

 5هتَسطِ( دٍم دٍرُ   تحصیالت پایاى هَقت گَاّی یا   هذرک  ٍ ریشًوزات آى. )اصل داًطگاّی پیصهذرک  تصَیز ـ.  

 9جاری سال در ضذُ تْیِ 9× 0 رخ توام ػکس ـ  

 0  ضٌاسٌاهِ تصَیز توام صفحات  ـ  

 2 هلی َّضوٌذ )در صَرت ًذاضتي کارت َّضوٌذ، تصَیز کارت قبلی بِ ّوزاُ رسیذ پستی تؼَیض، الشاهی است(  کارت تصَیز ـ

 .باضذ. حَال الشاهی هیدر صَرت هفقَد ضذى کارت هلی یا ضٌاسٌاهِ داضتي ًاهِ درخَاست الوثٌی اس ادارُ ثبت ا

 6- ( را بزای بزادراى هطخص کٌذ. .... ٍ هؼافیت یا  خذهت َّضوٌذ پایاى کارت ضاهل)  ٍظیفِ ًظام کِ ٍضؼیت تصَیز هذرکی  .

  هؼافیت تحصیلی دارًذ. درخَاستبزای داًطجَیاًی کِ  ًام ثبتتکویل اطالػات ساهاًِ 

 7ساالًِ یا هَافقت رسوی بذٍى قیذ ٍ ضزط یا حکن کارگشیٌی یا استخذاهیدر صَرت اضتغال بِ کار، تصَیز حکن هزخصی  ـ 

 8 -  تصَیز هذارک هزبَط بِ سْویِ ایثارگزاى 

 9-  هتَسطِ، اس دفتز  دٍم دٍرُ   تحصیالت پایاى هَقت گَاّی یا   هذرک  یا اصل داًطگاّی پیصتصَیز رسیذتاییذیِ تحصیلی

را بِ دفتز پیطخَاى دٍلت در ّز  داًطگاّی پیصپیطخَاى دٍلت.)جْت دریافت رسیذ تأییذیِ تحصیلی، کپی گَاّی هَقت 

جْت دریافت تأییذیِ تحصیلی ًوایٌذ ٍ رسیذ آى را ّوزاُ سایز هذارک در رٍس  ای ساهاًِاستاى تحَیل ًوَدُ ٍ درخَاست 

 ًوایٌذ(. بِ ایي داًطگاُ ارائِ ًام ثبت

 01-  (ایذ کزدُضزکت  ی سزاسزتصَیز هذرک کارداًی )چٌاًچِ با هذرک کارداًی در آسهَى 

 00-  فزٌّگی بِ آدرس:  ًاهِ پزسصتکویلhttp://smauni.ir   ِبارگذاری تأییذیِ تکویل پزسطٌاه ٍ 

 05-آدرس بِ ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش تحصیلی هذارک تأییذ جْت emt.medu.ir ِکذ اطالػات، ثبت اس پس ٍ هزاجؼ 

 .کٌیذ ٍارد داًطگاُ ًام ثبت ساهاًِ در را دریافت ضذُ  گیزیرّ

 09-  ُپیَست( 0تکویل تقاضاًاهِ بزای بْزُ هٌذی اس هشایای آهَسش رایگاى )فزم ضوار 

 :توضیح 

 خواهد شد.  رسانی اطالع هتعاقباً ،رک تحصیلیادر خصوص نحوه تحویل اصل هد* 

 اصفهان:آدرس دانشگاه هنز 

     96565969ضوارُ ادارُ آهَسش  -   8079877200پستی  کذداًطگاُ ٌّز اصفْاى،  اُ خاقاًی، رحکین ًظاهی، چْارخیاباى اصفْاى، 

 

https://edu.aui.ac.ir/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/


                                                                                                                                                           

 

 



                                         


