
1400سال  دکتريدوره اطالعیه بارگذاري مدارك دانشجویان   

 

  دانشجوي گرامی دوره دکتري 

  با سالم

بررسی  1401اردیبهشت  24را از تاریخ  ظر به اینکه این مدیریت قصد دارد مدارك بارگذاري شده در پورتال دانشجویانن

 .زیر را با دقت مطالعه و نسبت به انجام آن اقدام نمایید و تایید نماید، خواهشمند است موارد مشروحه

 
ملی،تصویر مدرك کارشناسی،  از بارگذاري مدارك (تصویر شناسنامه، تصویر کارت پیامک/لطفا پس از دریافت ایمیل . 1

  .وظیفه) اطمینان حاصل نمایید تصویر مدرك کارشناسی ارشد، تصویر مدرك نظام

 

شنامه مورد تایید تحصیالت یا تصویر دان ، فقط تصویر گواهینامه نامه موقت پایانمدارك تحصیلیدر زمان بررسی . 2

  قرار می گیرد. 

مورد تایید نمی  به نظام وظیفه فقط براي مقطع قبلی مورد تایید است و براي دوره کارشناسی نکته مهم، نامه معرفی"

 ".باشد

 

معافیت تحصیلی مورد تایید  فقط تصویر کارت معافیت، کارت پایان خدمت دوره ضرورت و نظام وظیفهدر قسمت . 3

   می باشد.

 اید و شماره و تاریخ معافیت تحصیلی خود را تا کنون در پورتال ثبت ننموده ر از معافیت تحصیلی استفاده کردهاگ "

  ".معافیت تحصیلی را در پورتال ثبت نماید اید مدرك را بارگذاري و به کارشناس دانشکده اطالع دهید تا شماره و تاریخ

 

می باشد ) QR CODE( رقمی  اسی ارشد) داراي کد صحت بیستچنانچه مدارك تحصیلی شما (کارشناسی و کارشن. 4

  .ارشد در پوشه مدارك وارد نمایید آن کد را در باکس جلوي گزینه تاییدیه کارشناسی و کارشناسی

 
تا  1401اردیبهشت ماه  10تاریخ  با توجه به فعال بودن دسترسی شما جهت بارگذاري مدارك ناقص در پورتال از . 5

 .) اقدام نمایید3و  2مدارك قابل تایید (علی الخصوص بند  ت به بارگذاري، نسب1401اردیبهشت ماه 23

 
تکمیلی دانشکده تماس حاصل فرمایید  در صورتیکه امکان اصالح مدرك در پورتال نداشتید با کارشناس تحصیالت . 6

  .بارگذاري مدرك صحیح براي شما فراهم گردد مدرك مربوطه را بر دارند و امکان تایید تا تیک

  
دوره هاي روزانه و بدون آزمون دکتري  توجه به اینکه زمان و مکان دریافت اصل مدارك تحصیلی قبلی دانشجویان با. 7

کنون نسبت به دریافت اصل مدارك (گواهینامه موقت یا دانشنامه) خود  بزودي اطالع رسانی خواهد شد. چنانچه تا

 ،تاکید می گرددنمایید.  گاه هاي مقاطع قبلی اقدامآن از دانش اصل ننموده اید در اسرع وقت نسبت به دریافت اقدام

  .دانشجویان دوره هاي روزانه و بدون آزمون دکتري الزامی است ارائه اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه براي

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 


