
  

  باسمه تعالی
   1پيوست شماره 

  به دفترهای پستی) کارشناسی ارشد(چک ليست مدارک تحويلی مقطع 

  

........... تاييد می ......اينجانب  .................................... به شماره ملی ................................. و شماره دانشجويی .......
پستی شهرستان ...................................  دفترنمايم که موارد تيک خورده زير را در تاريخ .................................. به 

  تحويل نمودم.
 امضاء

موارد تيک ن با دانشگاه صنعتی شيراز، شركت پست جمهوري اسالمي ايرابين شده  منعقد 77243/800شماره تفاهم نامه  براساس
  احراز هويت دانشجو با مشخصات باال انجام گرديد.ضمنا  خورده تحويل واحد پستی گرديد.

 پستي دفترتاريخ/امضاء متصدي/مهر 

  (تمامی مدارک الزم است دريافت گردد) مدارک سجلي  -1 
  برابر با اصل شده در دفاتر اسناد رسمي)(  شناسنامه صفحات از تمام فتوكپي دو سري           
  ( برابر با اصل شده در دفاتر اسناد رسمي) پشت و رو کارت ملی از  فتوكپي دو سري           
  جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام پشت نويسی شده (نام، نام خانوادگی، شماره دانشجويی) عكس قطعهشش            

  مدارک تحصيلی -2
       :(برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپيوسته) يکی از مدارک 2-1   

  دانیاصل دانشنامه مقطع کار                                                         دانی     اصل گواهينامه موقت مقطع کار           
  يکی از مدارک زير:     2-2   

  ناپيوسته پيوسته/ اصل دانشنامه  مقطع کارشناسی                                      ناپيوسته پيوسته/ اصل گواهينامه موقت مقطع کارشناسی           
  آن دسته از پذيرفته شدگانی که به داليلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند برايمدرک کارشناسی و معدل  فرم اصل           
  کافی است) زير دارکيکی از م( مدرک نظام وظيفه -3
  پايان خدمت يا معافيت ( برابر با اصل شده در دفاتر اسناد رسمي) کارت تصوير            

اطالعيه  5مبنی بر ثبت درخواست معافيت تحصيلی (موضوع بند   https://sakha.epolice.irرسيد دريافتی از سايت            
  پذيرش)

  ساير مدارک -4
  سيستم گلستان که به امضا دانشجو رسيده  918سيستم گلستان/گزارش تصحيح شده  918پرينت گزارش           

که در مدرک دوره کاردانی آنها معدل ذکر نشده  ناپيوسته دوره كارشناسي یآموختگان(براي دانش  ريز نمرات رسمي دوره كارداني اصل          
 باشد.)

که در مدرک دوره کارشناسی آنها معدل ذکر نشده  یبراي دانش آموختگان( كارشناسي ناپيوسته ريز نمرات رسمي دوره كارشناسى يا اصل          
 باشد.)

  دولت كارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون كتبي افقتيا مو ساالنه مرخصي حكم          
اصل معرفی نامه برای پذيرفته شدگان با عنوان سهميه رزمندگان که ارگان تاييد کننده آنها سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد           

  کشاورزی است.
برای پذيرفته شدگان از طريق امتياز رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی(فارغ التحصيالن رتبه اصل فرم تاييد           

 )اولی
 به دفترهای پستی کارشناسی ارشدچک ليست مدارک تحويلی مقطع           

                   

 


