
 

 

 

 

 

.(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد)اصل مدرک يا گواهی موقت دوره پيش دانشگاهی-۱  

برگ کپی ازآن. ۲دانشگاهی و دوره سه ساله و دوره پيش تائيد شده اصل ريز نمرات -۲  

سری کپی از آن. ۳اصل شناسنامه و -۳  

برگ کپی از آن. ۳اصل کارت ملی و -۴  

پشت نويسی شده (عکس خانمها با حجاب کامل باشد)  ۳*۴عکس -۵  

 قبل از مراجعه برای ثبت نام به يکی از ادارت پست مراجعه و با در دستفيش پستی تائيديه تحصيلی(پذيرفته شدگان -۶
داشتن کپی مدرک پيش دانشگاهی اقدام به ارسال تائيديه از طرف آموزش و پرورش به آدرس دانشگاه علم و فرهنگ  

تهران: بلوار اشرفی اصفهانی – نرسيده به پل همت – خيابان شهيد غموشی پارک سابق – کوچه بهار – کد پستی 
 ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱ نمايند.)

برگ کپی آن(مخصوص برادران) ۲و  ت يا معافيت دائماصل کارت پايان خدم-۷  

 

 

 

(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد) برگ کپی آن. ۲اصل مدرک يا گواهی موقت دوره کاردانی و -۱  

برگ کپی آن. ۲و دوره کاردانی تائيد شده اصل ريزنمرات -۲  

سری کپی از آن. ۳اصل شناسنامه و --۳  

برگ کپی از آن. ۳اصل کارت ملی و -۴  

پشت نويسی شده (عکس خانمها با حجاب کامل باشد)  ۳*۴عکس -۵  

برگ کپی آن(مخصوص برادران) ۲اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم و -۷  

تحصيلی داشته اند، معافيت *توجه: لغو معافيت تحصيلی برای دانشجويان مشمول (دانشجويانيکه در مقطع پائين تر معافيت 
 تحصيلی آنها بايد از طرف موسسه قبلی لغو شده باشد.)

 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام در دوره کارشناسی ناپيوسته

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام در دوره کارشناسی

 

 مدارك الزم براي ثبت نام در دانشگاه علم و فرهنگ در مقاطع مختلف تحصيلي
 



 

 

 

(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد) برگ کپی آن. ۲اصل مدرک يا گواهی موقت دوره کارشناسی و -۱  

يا گواهی موقت دوره کاردانی و ريزنمرات (مخصوص فارغ التصيالن دوره کارشناسی ناپيوسته)*توجه:اصل مدرک   

برگ کپی آن. ۲اصل ريزنمرات تائيد شده دوره کارشناسی و -۲  

سری کپی از آن. ۳اصل شناسنامه و --۳  

برگ کپی از آن. ۳اصل کارت ملی و -۴  

باشد) پشت نويسی شده (عکس خانمها با حجاب کامل  ۳*۴عکس -۵  

برگ کپی آن(مخصوص برادران) ۲اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم و -۷  

*توجه: لغو معافيت تحصيلی برای دانشجويان مشمول (دانشجويانيکه در مقطع پائين تر معافيت تحصيلی داشته اند، معافيت 
 تحصيلی آنها بايد از طرف موسسه قبلی لغو شده باشد.)

 

 

 

(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ  برگ کپی آن. ۲اصل مدرک يا گواهی موقت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و -۱
 شده باشد)

 *توجه:اصل مدرک يا گواهی موقت دوره کاردانی و ريزنمرات (مخصوص فارغ التصيالن دوره کارشناسی ناپيوسته)

برگ کپی آن. ۲کارشناسی و کارشناسی ارشد و اصل ريزنمرات تائيد شده دوره -۲  

سری کپی از آن. ۳اصل شناسنامه و --۳  

برگ کپی از آن. ۳اصل کارت ملی و -۴  

پشت نويسی شده (عکس خانمها با حجاب کامل باشد)  ۳*۴عکس -۵  

برگ کپی آن(مخصوص برادران) ۲اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم و -۷  

ی برای دانشجويان مشمول (دانشجويانيکه در مقطع پائين تر معافيت تحصيلی داشته اند، معافيت *توجه: لغو معافيت تحصيل
 تحصيلی آنها بايد از طرف موسسه قبلی لغو شده باشد.)

 

 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام دوره کارشناسی ارشد

 

ام دوره دکتریمدارک الزم جهت ثبت ن  

 


