" بسمه تعالی "
((فرم فرایند ثبت نام مرکز آموزش علمی کاربردی تالش ))1
دانشجوی گرامی :
ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی – کاربردی و عرض خیرمقدم برای پیوستن به این مجموعه آموزشی،به منظور تسریع در فرایند ثبت نام
خود طبق روند ذیل اقدام نمایید:
نام و نام خانوادگی :

کاردانی

رشته :

تاریخ ثبت نام :

کارشناسی

/
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*تهیه مدارک مورد نیاز جهت شروع ثبت نام(:تمامی کپی ها در صفحه  A4گرفته شود)
الف) 1سری کپی از اصل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم به همراه اصل آن

ب) 1سری کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

ج) 1سری کپی از کارت ملی پشت و رو به همراه اصل آن

د) فیش پستی تأییدیه تحصیلی (کاردانی)

هـ)  1سری کپی از کارت پایان خدمت پشت و رو یا پرینت معافیت تحصیلی از نظام وظیفه

و)  8قطعه عکس  1*4همانند ،تمام رخ بازمینه روشن و پشت نویسی شده

ز) تکمیل فرمهای مربوط به ثبت نام

ح) پوشه

ط) کپی از آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری ،برای کسانی که از سهمیه شاغل استفاده کرده اند

3ـ تطبیق محتویات مدارک دانشجو
کارت پایان خدمت
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه
پرداخت هزینه بیمه
توضیحات ............................................................................................................................:

عکس

مدرک تحصیلی

 -2بارگذاری مدارک در سامانه هم آوا

کاربرگ
خانم ز-یحیایی
امضاء  ،تاریخ:

ف-اسالم دوست  /س-شمسی نژاد
امضاء  ،تاریخ:
ف-اسالم دوست  /س-شمسی نژاد
امضاء  ،تاریخ:

 -1تایید اطالعات دانشجو در سامانه هم آوا

آقای س-شمسی نژاد

1ـ ثبت مغایرت در سیستم :
ثبت مغایرت نوع مدرک

ثبت مغایرت شناسنامه

ثبت مغایرت معدل

ثبت مغایرت سهمیه

ثبت در کانال تلگرام مرکز

 4ـ وضعیت نظام وظیفه:
کارت پایان خدمت

امضاء ،تاریخ:
آقای م-طوطی

غیر مشمول

امضاء  ،تاریخ:

مشمول

درصورت مشمول یا غیر مشمول بودن برای صدور معافیت تحصیلی به اداره نظام وظیفه مراجعه فرمایید.
خانم م -نسرین
امضاء  ،تاریخ:

6ـ تحویل کلیه مدارک:
نقص در مدارک
کامل
بند ..................................................................................................ناقص میباشد.
-7انتخاب واحد:

خانم س -حقانی
امضاء  ،تاریخ

 -8دریافت فیش واریزی:
پرداخت الکترونیکی %31

پرداخت %81

خانم م -عبداله زاده
امضاء،تاریخ

مغایرت

تاریخ
فیش نقدی بانک  ..................................به شماره ......................................................
چک بانک.............................از جاری ....................................................به شماره  .......................................به تاریخ

/
/
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مبلغ  ...................................ریال
به مبلغ......................................ریال

*** توجه  :دانشجوی گرامی ضمن تشکر از حسن توجه و همکاری شما ،در صورت داشتن ریز نمرات تا یک ماه پس از انتخاب واحد فرصت ارائه
مدرک تحصیلی را به قسمت فارغ التحصیالن مرکز دارید .

