
ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته 

یین نامه های استعداد های پذیرفته شده از طریق آ

 درخشان
 

را حداکثر تا تاریخ  و فرم ها داوطلبان پذیرفته شده بایستی اسکن مدارک

 به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند. 25/08/1399

غفرانی، این دانشجویان حداکثر پس از دریافت شماره دانشجویی از سرکار خانم 

تا یک هفته بعد ثبت نام بایستی با در دست داشتن اصل مدارک به آقای 

 رحمتیان مراجعه کنند.

 ghofrani@iasbs.ac.irآدرس ایمیل: 

 

 بسمه تعالي

مدارک الزم جهت پذيرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری 

 تقیم مس

 1399-1400سال تحصیلی 
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سانس(، مورد تایید  سي )لی شنا صیلي دوره کار صل مدرک تح ا

شت، درمان و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهدا

آموزش پزشککککی و یا شکککورای عالی انقنگ فرهندی که در آن 

سانس( قید  سی )لی شنا شدگانی معدل کار شد. پذیرفته  شده با

سانس(  سی )لی شنا صل مدرک کار که به دالیلی قادر به ارائه ا

شده )نمی صل گواهی تایید  ست ا شند، الزم ا ضاء با و مهر و ام

سه آموزش عالی ثبت در دبیرخانه س شداه  یا مو سط دان (  تو

شماره  سانس( با محتوای فرم  سی )لی شنا  2محل اخذ مدرک کار

ه در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل را ارائه نمایند ک

یا  ناوری  قات و ف ید وزارت علوم، تحقی تای نامبرده مورد 

وزارت بهداشککت، درمان و آموزش پزشکککی و یا شککورای عالی 

 انقنگ می باشد.

mailto:ghofrani@iasbs.ac.ir


 

 

 

 

 اداره آموزش
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سري 1اصل کارت پایان خدمت سربازي یا کارت معافیت ،  -1

 کپي از آن

شدگان که  برگه اعنم وضعیت نظام وظیفه براي پذیرفته -2

-در مقطع قبلي خود از معافیت تحصیلي استفاده کرده
 اند.

 دفترچه اعزام به خدمت براي پذیرفته شدگان مشمول -3

براي  مجوز تحصیلي از سازمان نظام وظیفه مربوطه -4

 پذیرفته شدگان ترخیص شد.

4 

اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید شرط برای فارغ 

اداره آموزش و پرورش التحصینن رشته های دبیری از 

 شهرستان محل تعهد و خدمت خویش

5 
حکم مرخصي ساالنه یا موافقت کتبي و بدون قید و شرط 

 سازمان متبوع براي کارمندان دولت



 





 





 





 

 


