
 

 در تمامی مقاطعارسال پستی اصل مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان :  7شماره  اطالعیه

در تمامی مقاطع  (سراسری بدون آزمون -سراسری  ) با آزمون 0911-0011جدیدالورود سال تحصیلی   به اطالع می رساند، پذیرفته شدگان

طبق اطالعیه  را و سایر مدارک و اصل فرم های درخواستی  ارک تحصیلی اصل مد  ملزم هستند، )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(

 (.دریافت حضوری مدارک ثبت نام معذوریمتحویل و)از ارسال نمایند.اصفهان به دانشگاه هنر( 11/ 01/11تا تاریخ دهم آذر ماه ) ،پیوستهای 

و اقدام به ارسال پستی مدارک نمایند اسکن مدارک در مرحله پذیرش غیرحضوری ، کامل بودن : پذیرفته شدگان گرامی صرفا درصورت نکته

ازارسال ناقص مدارک طی چندمرحله خودداری گردد. درصورت عدم تکمیل مرحله پذیرش غیرحضوری، اطالعیه صفحه اصلی سامانه گلستان را 

 مطالعه وتمام مراحل را تکمیل نمایید.

 

 از مدارک اصلی خود کپی برابر اصل تهیه و تا آخر مدت تحصیل نزد خود نگه دارند.  توصیه می گردد: پذیرفته شدگان

 

        نیستند و درکالس های درسی حضور مجاز به پذیرفته شدگانی که هنوز در مقطع قبلی، درحال تحصیل هستند و قادر به فراغت از تحصیل نشده اند، 

 .آموزش دانشکده مربوطه، جهت انجام مراحل بعدی ازطریق تماس تلفنی، شرایط خودرا اطالع دهندبه  51/90/00می بایست، حداکثر تا تاریخ 

 را نیز ارسال نمایند. 0با سهمیه هیات علمی عالوه بر مدارک مذکور فرم های مربوط به اطالعیه شماره  مقطع کارشناسی یرفته شدگانپذ* 

عالوه  درصدو باالتر، فرزندآزاده و شهید یا شخص رزمنده(52)فرزندان و همسر جانباز پذیرفته شدگان با سهمیه شاهد و ایثارگر* 

 .برمدارک مذکور، ملزم به تکمیل و ارسال فرم شاهد و ایثارگر )که به پیوست است ( می باشند

 



 

شماره دانشجویی  -نام خانوادگی –) نام  حتما نوشته شود.ارسال مدارک پستی پاکت دانشجو پشت مشخصات ، الزم به ذکر است *

 مقطع و رشته قبولی(   –

ارسالی دانشکده تا تکمیل مراحل ثبت نام  و اطمینان از عدم نقص مدارک ضمن مطالعه دقیق موارد پیوست، هماهنگی با آموزش * 

 . الزامی استبه دانشگاه 
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