مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
 - 1اسایه  2بشگ تصویش اص اصل هذسک کاسضناسی هوهوس به ههش آهوصش دانطگاه
 - 2اسایه اصل سیض نوشات تائیذ ضذه کاسضناسی ضوناً ضایاى رکش است آى دسته اص دانطجویانیکه وصایا سا دس هقطغ
کاسدانی گزسانذه انذ اسایه سیض نوشات کاسدانی الضاهی هی باضذ.
 - 3اسایه اصل تائیذیه تحصیلی به انضوام  1بشگ تصویش آى
 - 4اسایه  2بشگ تصویش کاست هلی
 - 5اسائه اصل کاست دانطجوئی
 - 6اسایه  2بشگ تصویش اص توام صفحات ضناسناهه
 - 7تؼذاد  6قطؼه ػکس 4*3پطت نویسی ضذه
 - 8فیص بانکی به هبلغ 170/000سیال به ضواسه حساب  0104460446004بانک هلی بنام دانطگاه آصاد اسالهی (هحل
تهیه بانک هلی دسب دانطگاه)
 2 - 9قطؼه توبش هالیاتی (هحل تهیه بانک هلی دسب دانطگاه)
- 10اسایه اصل هجوص ههوانی و یا انتقالی (بشای آى دسته اص دانطجویانی که انتقالی و یا ههوانی استفاده نووده انذ)
- 11اسایه اصل بشگه هجوص اداهه تحصیل (بشای آى دسته اص دانطجویانی که بذالیلی بیص اص سقف هجاص اداهه تحصیل
داده انذ)
- 12اسایه اصل صوستجلسه دفاع هوهوس به ههش پژوهص و بذوى هخذوش بودى تاسیخ دفاع اص پایاى ناهه
- 13اسایه اصل سنذ پزیشش هوهوس به ههش اداسه ثبت نام و یا آهوصش دانطگاه
- 14اسایه اصل بشگه هؼادلساصی تایپ ضذه هوهوس به ههش آهوصش به انضوام سیض نوشات اسایه ضذه جهت هؼادلساصی

مراحل فارغ التحصیلی
داوشجًی گزامی پس اس تُیٍ ي بٍ َمزاٌ داشته کلیٍ مدارک فًق الذکز بٍ کارشىاس مزبًطٍ جُت
فارغ التحصیلی مزاجعٍ فزمائید ي در صًرت وداشته َز کدام اس مًارد فًق امکان فزاغت اس
تحصیل در ادارٌ داوش آمًختگان امکان پذیز ومی باشد.

مدارک الزم جهت فارغ التحصیلی مقطع دکتری حرفه ای
 - 1اسایه  2بشگ تصویش اص اصل هذسک دیپلن (بشای دانطجویاى نظام قذین) هوهوس به ههش آهوصش دانطگاه
 - 2اسایه  2بشگ تصویش اص اصل هذسک پیص دانطگاهی (بشای دانطجویاى نظام جذیذ) هوهوس به ههش آهوصش
 - 3اسایه اصل تائیذیه تحصیلی به انضوام  1بشگ تصویش آى
 - 4اسایه  2بشگ تصویش کاست هلی
 - 5اسائه اصل کاست دانطجوئی
 - 6اسایه  2بشگ تصویش اص توام صفحات ضناسناهه
 - 7تؼذاد  6قطؼه ػکس 4*3پطت نویسی ضذه
 - 8فیص بانکی به هبلغ 290/000سیال به ضواسه حساب  0104460446004بانک هلی بنام دانطگاه آصاد اسالهی (هحل
تهیه بانک هلی دسب دانطگاه)
 2 - 9قطؼه توبش هالیاتی (هحل تهیه بانک هلی دسب دانطگاه)
- 10اسایه اصل هجوص ههوانی و یا انتقالی (بشای آى دسته اص دانطجویانی که انتقالی و یا ههوانی استفاده نووده انذ)
- 11اسایه اصل بشگه هجوص اداهه تحصیل (بشای آى دسته اص دانطجویانی که بذالیلی بیص اص سقف هجاص تحصیل اداهه
تحصیل داده انذ)
- 12اسایه اصل صوستجلسه دفاع هوهوس به ههش پژوهص و بذوى هخذوش بودى تاسیخ دفاع اص پایاى ناهه
- 13اسایه اصل سنذ پزیشش هوهوس به ههش اداسه ثبت نام و یا آهوصش دانطگاه
- 14اسایه اصل بشگه هؼادلساصی تایپ ضذه هوهوس به ههش آهوصش به انضوام سیض نوشات اسایه ضذه جهت هؼادلساصی

مراحل فارغ التحصیلی
داوشجًی گزامی پس اس تُیٍ ي بٍ َمزاٌ داشته کلیٍ مدارک فًق الذکز بٍ کارشىاس مزبًطٍ جُت
فارغ التحصیلی مزاجعٍ فزمائید ي در صًرت وداشته َز کدام اس مًارد فًق امکان فزاغت اس
تحصیل در ادارٌ داوش آمًختگان امکان پذیز ومی باشد.

