
 1400-1401تحصیلی آزمون تحصیالت تکمیلی سال  دکتریمقطع  شدگانپذیرفته نامثبتدرخصوص  اطالعیه

 

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس  دانشگاه هنر اصفهان،  1400-1401سال تحصیلی  دکتریدر مقطع  شدگانپذیرفتهبه  تبریکضمن 

 :گرددمیبه شرح زیر اعالم )اینترنتی( غیرحضوری  نامثبتزمان   .شودمیانجام  غیرحضوریبه صورت  نامثبت ،کرونا

 

 15/6/1400  شنبهتا دو  13/6/1400 شنبه

  

 غیرحضوری: نامثبتمدارک الزم جهت 

  به آدرس  غیرحضوری نامثبتدر خصوص نحوهhttps://edu.aui.ac.ir   .مراجعه فرمایید 

  jpg الزامی است تمامی مدارک با فرمت  . بایست به صورت رنگی اسکن و بر روی سایت بارگذاری شود مورد نیاز ثبت نام میمدارک 

 اسکن و بارگذاری گردد .)کیفیت مناسب( کیلو بایت  512و حجم کمتر از 

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تابید مورد ارشد کارشناسی مدرک تصویر  ـ1

 نامثبت  تاریخ تا و بوده آخر سال دانشجوی آزمون، نامثبت زمان در که شدگانیپذیرفته ارشد کارشناسی مقطع برای معدلتصویر گواهی  •

 .اندشده التحصیلفارغ  31/6/1400 تاریخ تا و اندنشده خود تحصیلی مدرک دریافت به موفق غیرحضوری

  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تابید مورد کارشناسی مدرک تصویر ـ2

  جاری سال در شدهتهیه 3× 4 رختمام عکس ـ3

  شناسنامه صفحاتتمام تصویر   ـ  4

ملی هوشمند )در صورت نداشتن کارت هوشمند، تصویر کارت قبلی به همراه رسید پستی تعویض، الزامی است( در  کارت تصویر ـ 5

 باشد.نامه درخواست المثنی از اداره ثبت احوال الزامی میصورت مفقود شدن کارت ملی یا شناسنامه داشتن 

سکن و بارگذاری نماید. در غیراین صورت برگه درخواست یان خدمت یا معافیت دائم آن را ادانشجو در صورت داشتن کارت پا – 6

به همراه داشتن کپی کارت (جعه شهر محل سکونت خود مرا 10به پلیس+ پرینت،  ( 5163)گزارش  معافیت تحصیلی را از سامانه گلستان

و پس از دریافت مدرک موقت معافیت تحصیلی  (ملی و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا نامه ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی الزامی است

و نه ) 10به عبارت دیگر دانشجو باید مدرک اخذ شده از پلیس+  .آن را به عنوان مدرک نظام وظیفه بارگذاری نماید 10از پلیس +

 .را بارگذاری نماید (لی اخذ شده از سامانه گلستاندرخواست معافیت تحصی

 تحصیل ادامه و نامثبت با دولت کارمندان برای متبوع سازمان شرط و قید بدون و کتبی موافقت یا ساالنه یمرخص حکمتصویر  ـ7

 دولتی ردوای و مؤسسات در شاغلین ویژه شدهپذیرفته

 مدارک مربوط به سهمیه ایثارگران تصویر  - 8

تصویر حکم کارگزینی هیات علمی رسمی )رسمی و رسمی آزمایشی( به همراه نامه موافقت با ادامه تحصیل دانشگاه محل خدمت و  -9

 با سهمیه مربی شدگانپذیرفتهبه تحصیل برای  مأمورحکم 

همراه سایر مدارک به اصفهان هنر رای ارسال به دانشگاه پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری حتما فرم مشخصات کامل خود را ب -

 .پرینت نمایید
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 :    مدارک مورد نیاز جهت ارسال و تشکیل پرونده فیزیکی

 فرم مشخصات پرینت شده در ثبت نام غیرحضوری-

 اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی-  

 اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی ارشد  -

 زبان یا تکمیل فرم تعهد جهت ارائه نمره زبانتصویر گواهی نمره  -

 تکمیل فرمهای پیوست -

باشند. ل مدرک موظف به تکمیل فرم تعهد فرهنگیان می تعهد خدمت به آموزش و پرورش در صورت عدم ارائه اصجویان دارای دانش -

 .د، ارائه نمایندخدمت خود رسیده باشه آموزش و پرورش محل ل مدرک، کپی مدرک که به تأیید کارگزینی ادارجای اصه نین بچهم

 جهت پست مدارک: )پست پیشتاز( دانشگاه هنر اصفهانآدرس 

 1744 ، صندوق پستی  8173877541پستی  کددانشگاه هنر اصفهان،  اه خاقانی، رحکیم نظامی، چهارخیابان اصفهان، 

 2داخلی   0311- 36262363تلفن: 
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