
بز اساس جسٍل سهاًبٌسی سیز با زر زست زاضتي هسارن سیز بِ ساذتواى هعاًٍت  3/7/1397لغایت  1/7/1397: ولیِ پذیزفتِ ضسگاى اس تارید ب( ثبت نام حضوری

 . آهَسضی هجتوع ٍالع زر اًتْای ذیاباى غفاری هزاجعِ ًوَزُ ٍ ًسبت بِ تىویل ثبت ًام ذَیص السام ًوایٌس

 رشته های ثبت نامی تاریخ مزاجعه ایام هفته ردیف

واربززّا، علَم ٍ ، سباى ضٌاسی، سباى ٍ ازبیات اًگلیسی، آهار، ریاضیات ٍهٌْسسی هعسى، هٌْسسی طبیعت، هٌْسسی عوزاى 1397/07/1 یىطٌبِ 1

 هٌْسسی باغباًی

 حمَق، هسیزیت باسرگاًی، هٌْسسی هىاًیه ، سهیي ضٌاسی، هٌْسسی هَاز ٍ هتالَرژی 1397/07/2 زٍضٌبِ 2

 آهَسش سباى اًگلیسی، ، هٌْسسی ضیوی، هٌْسسی بزق، باستاًطٌاسی 1397/07/3 سِ ضٌبِ 3

 هٌْسسی واهپیَتز، هٌْسسی صٌایع، هسیزیت صٌعتی، ضیوی عوَهی 4/7/1397 چْارضٌبِ 4

 .اکیدا خودداری فزمایید لطفا اس مزاجعه قبل اس تاریخ اعالم شده

 :مدارک السم جهت ثبت نام حضوری

 ًسرِ وپی 1اصل گَاّی زٍرُ هتَسطِ بِ ّوزاُ  .1

 ًسرِ وپی 3اصل گَاّی زٍرُ پیص زاًطگاّی بِ ّوزاُ  .2

 ًسرِ وپی 1وارًاهِ زٍرُ هتَسطِ بِ ّوزاُ  .3

 ًسرِ وپی 1وارًاهِ زٍرُ پیص زاًطگاّی بِ ّوزاُ  .4

 ًسرِ وپی اس تواهی صفحات 2اصل ضٌاسٌاهِ بِ ّوزاُ  .5

 ًسرِ وپی اس پطت ٍ رٍی آى 1اصل وارت هلی بِ ّوزاُ  .6

 (لطعِ 7تْیِ ضسُ زر سال جاری )بزازراى  3×4ضص لطعِ عىس توام رخ  .7

 )یا وارت هعافیت زر صَرت زارا بَزى هسرن ٍضعیت ًظام ٍظیفِ ٍیژُ بزازراى )وارت پایاى ذسهت .8

 فزم رسیس ثبت ًام هَلت زریافتی اس ساهاًِ ثبت ًام ایٌتزًتی زاًطجَیاى .9



 (ریال 500.000ریال ٍ زاًطجَیاى زٍرُ ضباًِ هبلغ  200.000فیص پززاذتی صسٍر وارت زاًطجَیی ٍ ذسهات رفاّی )زاًطجَیاى زٍرُ رٍساًِ هبلغ  اصل .10

 ریال 7.500.000فیص پززاذتی علی الحساب ضْزیِ زٍرُ ًَبت زٍم بِ هبلغ  اصل :(ضسُ زر زٍرُ ضباًِ )ًَبت زٍم ٍیژُ زاًطجَیاى پذیزفتِ .11

 ًسرِ وپی 1زر صَرت زاضتي هسرن وارزاًی: اصل هسرن ٍ یا گَاّی زٍرُ وارزاًی بِ ّوزاُ  .12

 ًسرِ وپی 1زافی ٍ اذزاجی( بِ ّوزاُ اصل هسرن ٍ یا گَاّی زاًص آهَذتگی زر زٍرُ هعازل وارزاًی )ٍیژُ زاًطجَیاى اًص .13

 ًسرِ وپی 1اصل حىن هزذصی ساالًِ یا هَافمت رسوی ٍ بسٍى لیس ٍ ضزط )ٍیژُ زاٍطلبیي وارهٌس زٍلت( بِ ّوزاُ  .14

 .گززیس باضٌس زر غیز ایٌصَرت ثبت ًام ًرَاٌّس 20/12/1396ّا بایس زارای حىن اًصزاف لبل اس تارید  زاًطجَیاى اًصزافی زٍرُ رٍساًِ زاًطگاُ .15

 .تاییدیه تحصیلی بزای کلیه دانشجویان در گناباد و محل مجتمع صادر می گزدد

 (گزدد به اخذ معافیت تحصیلی اقدام کنند )در محل ثبت نام مجتمع انجام می + نسبت01نامه به دفتز خدمات الکتزونیک پلیس بزادران السم است با اخذ معزفی کلیه

 .و هنگام ثبت نام حضوری تحویل نمایند را دریافت و موارد مزبوط را پز کزده دانشجویان فایلهای مندرج در لینک

 (.زاًلَز فزم اطالعات فززی زاًطجَ )ّوِ پذیزفتِ ضسگاى بایس ایي فزم را تىویل ًوایٌس

 (زر آسهَى سزاسزی )هرصَظ زاًطجَیاى رٍساًِ 3ٍ  2زاًلَز فزم اذذ تعْس اس پذیزفتِ ضسگاى سْویِ هٌاطك 

 (ٍ رسهٌسگاى ٍ ایثارگزاى زر آسهَى سزاسزی )هرصَظ زاًطجَیاى رٍساًِ 1زفتِ ضسگاى هٌطمِ زاًلَز فزم اذذ تعْس اس پذی

 زاًلَز فزم اذذ تعْس اس زاًطجَیاى اًصزافی
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