
  7931کازشناسی ازشد ناپیوسته آشهوى تحصیالت تکویلی سال پریسفته شدگاى هقطع ثبت نام دزخصوص  اطالعیه

ٍ حضَضی بِ ضطح )ایٌتطًتی( زاًطگبُ ٌّط اصفْبى، ظهبى ثبت ًبم غیطحضَضی   1397-98سبل تحصیلی  وبضضٌبسی اضضسزض همطغ  ذیطهمسم بِ پصیطفتِ ضسگبى ػعیع تبطیه ٍضوي 

 اػالم هی گطزز:ظیط 

 (ضٌبِ   ضٍظ  8:30) اظ سبػت  18/6/97 تب  17/6/97هَضخ   ٍ یىطٌبِ ضٌبِ : )ایٌتطًتی( تبضید ثبت ًبم غیط حضَضی

 تبضید ثبت ًبم حضَضی: 

 (14:30الی   8  )اظ سبػت حطٍف الف تب خ       19/6/97زٍضٌبِ 

 (14:30الی   8)اظ سبػت   حطٍف ز تب ؽ            20/6/97  سِ ضٌبِ

 (14:30الی   8)اظ سبػت  حطٍف ف تب ی          21/6/97 چْبضضٌبِ

  ِضا تىویل ًوَزُ ٍ  )زٍ پطسطٌبهِ( پطسطٌبهِ سالهت ضٍاى ٍ جسن ، سبیت زض ضسُ زضج هطاحل طی اظ پس ٍ ًوَزُ هطاجؼِ الظم است بِ لیٌه ظیط ضسگبى پصیطفتِ ولی

 زٍ ّط جسن ٍ ضٍاى بِ هطبَط ّبی پطسطٌبهِ تىویل است شوط بِ الظم.زٌّس تحَیل  هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ بِ  تىویل ضسُ ضا زض ظهبى تحَیل هساضنپطیٌت فطم ّبی 

  .ببضس هی الظم

  آدزس به  انه آهوششلینک هوجود دز صفحه اول ساهجهت ثبت نام کازناهه سالهت  زواى + جسن خود بهhttps://edu.aui.ac.ir    هساجعه

  فسهایید.

 هدازک الشم جهت ثبت نام غیسحضوزی:

  دز خصوص نحوه ثبت نام غیس حضوزی به آدزسhttps://edu.aui.ac.ir   .هساجعه فسهایید 

  فٌبٍضی ٍ تحمیمبت ػلَم، ٍظاضت تبئیس هَضز وبضضٌبسی هسضن تصَیط  ـ1

  تبضید تب ٍ بَزُ آذط سبل زاًطجَی آظهَى، ًبم ثبت ظهبى زض وِ ضسگبًی پصیطفتِ وبضضٌبسی همطغ بطای است، گطزیسُ اضائِ سٌجص سبظهبى زفتطچِ زض وِ هؼسلتصَیط گَاّی  •

 وِ بِ پیَست هی ببضس( 2)فطم هؼسل  .ضًَس هی التحصیل فبضؽ   31/6/97 تبضید تب ٍ اًس ًطسُ ذَز تحصیلی هسضن زضیبفت بِ هَفك غیطحضَضی ًبم ثبت

  ببضٌس. هی ًبپیَستِ وبضضٌبسی التحصیل فبضؽ وِ ضسگبًی پصیطفتِ بطای فٌبٍضی ٍ تحمیمبت ػلَم، ٍظاضت تبئیس هَضز وبضزاًی هؼسل گَاّی تصَیط ـ2

  جبضی سبل زض ضسُ تْیِ 3× 4 ضخ توبم ػىس ـ3

  ضٌبسٌبهِ صفحبتتوبم تصَیط   ـ  4

 )پطت ٍ ضٍ( هلی وبضت تصَیط ـ 5

 ضا بطای بطازضاى هطرص وٌس. ( .... ٍ هؼبفیت یب  ذسهت پبیبى وبضت ضبهل)  ٍظیفِ ًظبم ٍضؼیتوِ  یهسضوتصَیط  - 6

 طزٍای ٍ هَسسبت زض ضبغلیي ٍیژُ ضسُ پصیطفتِ تحصیل ازاهِ ٍ ًبم ثبت بب زٍلت وبضهٌساى بطای هتبَع سبظهبى ضطط ٍ لیس بسٍى ٍ وتبی هَافمت یب سبالًِ یهطذص حىنتصَیط  ـ7

 زٍلتی

 هساضن هطبَط بِ سْویِ ضظهٌسگبى ٍ ایثبضگطاى تصَیط  - 8

 هدازک هوزد نیاش بسای ثبت نام حضوزی:

ٍ تصَیط هساضن  اظ توبم صفحبت ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی  ًسرِ تصَیطلطؼِ ػىس ٍ زٍ  12بِ ّوطاُ  حضَضی الظم است پصیطفتِ ضسگبى ػعیع اصل هساضن فَق ضا زض ضٍظ ثبت ًبم 

 تحَیل زٌّس. ِزض هحل ثبت ًبم بِ وبضضٌبسبى هطبَطتحصیلی لبلی 

دز الشم به ذکس است  ثبت نام قطعی دانشجویاى جدیدالوزود هنوط به هساجعه دانشجو به دانشگاه هنس اصفهاى و ثبت نام حضوزی )تحویل هدازک( 

 .تازیخ های اعالم شده است

 توضیح:

 ضت هلی یب ضٌبسٌبهِ زاضتي ًبهِ زضذَاست الوثٌی اظ ازاضُ ثبت احَال العاهی هی ببضس. زض صَضت هفمَز ضسى وب -

 تحَیل زازُ ًرَاّس ضس.بِ زاًطجَ  هسضویظیطا  بؼس اظ تطىیل پطًٍسُ ّیچگًَِ  ، هساضن تحصیلی لبلی وپی تْیِ گطززاظ  -

 .جَ جْت ثبت ًبم حضَضی العاهی استحضَض زاًط -

 . استالعاهی  ّبىضػبیت  ضئًَبت اسالهی جْت زاًطجَ ٍّوطاجْت ثبت ًبم ٍ پصیطش  -

 آدزس هحل ثبت نام:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1744زاًطگبُ ٌّط اصفْبى، صٌسٍق پستی  اُ ذبلبًی، ضحىین ًظبهی، چْبضذیبببى اصفْبى، 

 زاًطگبُ آهَظشازاضُ                                                                                                                                                                                                    

https://edu.aui.ac.ir/
https://edu.aui.ac.ir/


 

  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفتهبراي آندسته از و معدل نمونه فرم مدرك کارشناسی 

 1397سال  رشد ناپیوستهدرآزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ا باشند نمی)  لیسانس( کارشناسی
 
 

 
 2فرم معدل  

 
 

موسسه آموزش عالی / دانشگاه  :   به   

 

موسسه آموزش عالی / دانشگاه :  از   
 

 
  تاریخ در      برادر /رساند خواهر می  اطالع  به  بدینوسیله

 زش عالی آمو  موسسه  این از                                  درمقطع       رشته در
 

 
 .باشد می                                        معدل کل لیسانسو خواهدشد /  است  شده  فارغ التحصیل 

 

 

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی، یا وزارت علوم،   ذکر است  به  الزمضمناً            
  آموزش  موسسه  آن  اطالع  فقط براي  فرم  اینده و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بو تحقیقات و

 .د باش می  دیگري  ارزش  و فاقد هرگونه  است  صادر گردیده  عالی
 

 عالی  آموزش  موسسه  امورآموزشی  امضاء ومهر مسوول  محل
  

 
عالی به این سازمان معرفی شده، همان معدل  التحصیل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش اي که به عنوان فارغ شده معدل پذیرفته  : استثناء

 . فراغت از تحصیل وي درج گردد
 
 

 فـرد مدرك فراغـت از تحصـیل     که  شدگانی  از پذیرفته  دسته  آن  التحصیلی  فارغ  محل  عالی  آموزش  موسسات و دانشگاههاـ 1  :مهم هاي  تذکر
که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیـل فـرم     شدگانی  از پذیرفته  دسته  آنبراي  -2. دداست این فرم نیز تکمیل گرباشد الزم  فاقد معدل میمذکور 

 31/6/97  تـاریخ  تاحداکثر و   شناخته شدهآخر  سال  دانشجوياین آزمون، ) 24/3/97لغایت  12/3/97مورخ (انتخاب رشته هاي تحصیلی اینترنتی 
التحصـیل و یـا    شدگانی که فارغ ـ پذیرفته3. دفترچه شماره یک را تکمیل و ارائه نمایند 40صفحه  فرم مندرج در  است الزم د،نشو می  التحصیل فارغ

باشـد الزم اسـت مـدرك     باشند و مدرك آنان نیز فاقد معدل می می) از مقطع کاردانی به کارشناسی(دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته 
دفترچـه   40فرم منـدرج در صـفحه   کارشناسی ناپیوسته ضمیمه این برگه و یا دانشجویان سال آخر  فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به

 بایسـت مـدرك   مـی  1/1/97التحصـیالن قبـل از تـاریخ    فـارغ   -4. و آنها را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند را ضمیمه نموده راهنماي ثبت نام 
انـد، الزم اسـت اصـل مـدرك      نام در این آزمون فارغ التحصـیل بـوده   آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت -5. التحصیلی خود را ارائه نمایند فارغ

 دوم سـال  فراغت از تحصیل را به همراه سایر مدارك ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسـال 
چنانچه مغایرتی بـین معـدل پذیرفتـه     -6. بدیهی است در غیراینصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیري خواهد شد. تحصیلی جاري ارائه نمایند

ـ ) ناپیوسته و یا مدارك داوطلبيـا معدل مندرج در این فرم، یا فرم معدل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته (شده  ه و معدل ارائه شده ب
نـام بـه    این سازمان که در اطالعات پذیرفته شدگان موسسه محل قبولی نیز درج شده است، وجود داشته باشد، از پذیرفته شده بطور موقـت ثبـت  

 .عمل خواهد آمد تا وضعیت وي بررسی شود
 
 
 

 
 

  

     کارشناسی پیوسته           
  کارشناسی ناپیوسته           

 بسمه تعالی 
:تاریخ   
: شماره   

   صحیح     اعشار 
      


