مدارک الزم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان مرکز اموزش علمی – کاربردی شهربابک
با سالم و عرض ادب
ضمن عرض خداقوت ،ثبت نام جنابعالی را در مرکز آموزش علمی – کاربردی شهربابک تبریک عرض می نماییم.
داوطلبین گرامی جهت تسریع در تشکیل پرونده های دانشجویی و ثبت نام نهایی هر چه سریعترمدارک خواسته شده را آماده و در سایت هم آوا
بارگذاری و با در دست داشتن سایر مدارک خواسته شده به مرکز مراجعه فرمایید.

 اسکن اصل مدارک (تمام صفحات شناسنامه ،کارت ملی (پشت و رو) ،پایان خدمت (پشت و رو) ،عکس  3در  ،4مدرک
دیپلم  /کاردانی) و بارگذاری در سایت هم آوا
www.edu.uast.ac.ir
 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده فیزیکی
 -1کپی از تمام صفحات شناسنامه 2سری تک رو (روی کاغذ )A4
 -2کپی از کارت ملی  2سری (( )A4پشت و رو در یک صفحه) و (روی کاغذ )A4
 -3کپی از کارت پایان خدمت  2سری (پشت و رو در یک صفحه) و (روی کاغذ )A4
 6 -4قطعه عکس  3*4رنگی با زمینه سفید پشت نویسی شده و تمام رخ (آقایان :عکس با لباس یقه دار و بدون ریش مدل دار ،بانوان :با مقنعه
مشکی و حجاب کامل)
 -5اصل مدرک تحصیلی دیپلم برای ثبت نام کاردانی و اصل مدرک کاردانی /کارشناسی پیوسته برای ثبت نام کارشناسی و  2سری کپی (درصورتی
گواهینامه موقت پذیرفته می شود که از تاریخ صدور آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد)
 -6تاییدیه تحصیلی برای کسانی که در دوره های کاردانی ثبت نام نموده اند (از دفاتر پستی اقدام شود و رسید آن را تحویل دهید)
-

تاییدیه تحصیلی برای دورهای کارشناسی (از آموزش مرکز علمی – کاربردی شهربابک نامه مربوطه را دریافت نمایید)

 -7پرینت و تکمیل کاربرگ های ثبت نام
 -8تعهدنامه انضباطی
 -9تعهد نامه اصل دیپلم برای کسانی که گواهی اصلی آن ها صادر نشده و به دانشگاه نمی توانند ارسال نمایند.
 -10تعهدنامه نظام وظیفه برای کسانی که کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند.
 -11تعهد نامه و استشهاد محلی برای کسانی که اصل مدرک تحصیلی آنان مفقود شده است.
 -12تعهدنامه شهریه (برای همه پذیرفته شدگان الزم است)
 -13فرم روکش پرونده (کاردانی – کاربرگ ( )113کارشناسی – کاربرگ )114
 21 -13عدد کاور پالستیکی ( A4برای همه پذیرفته شدگان الزم است)

آدرس خدمات کامپیوتری جهت تهیه مدارک:
کافی نت خانم اسدی :خیابان ولی عصر ،کوچه روبرو بانک تجارت – باالتر از حسینیه هاوشک
خدمات کامپیوتری پرشین رایانه – خانم ریاحی :پاساژ بوعلی
خدمات کامپیوتری امپراطور – خانم جمالی :پاساژ بوعلی

