دانشجویان گرامی
جهت انجام امور اداری و آموزشی به قسمت های ذیل مراجعه فرمایید .
کار دانشجو

قسمت مراجعه

معزفي به استاد ،فزم اخذ پايان نامه ،مزخصي تحصيلي،
دريافت کارت دانطجويي

کارضٌاس رضتِ هزبَطِ

گواهي اضتغال به تحصيل
گواهي کار تحقيقي و پضوهطي،دريافت ليست نمزه پزوصه،
سواالت آموسضي ،کارت دانطجويي ،کارنامه تزمي
در خواست ريش نمزات ،مذرک موقت و دانطنامه فارغ
التحصيلي
تخفيف دانطجويي و وام صنذوق رفاه
در خواست سنوات
در خواست مجوس خزوج اس کطور و پليس 10+
تحويل نمزه پزوصه و کارآموسی
مطاوره دانطجويي و دريافت کارت تغذيه
در خواست ميهماني يا انتقالي دانطجويان
درخواست تجذيذ نظز نمزه (اعتزاض نمزات)
دريافت چارت درسي و سزفصل رضته
دريافت بزنامه هفتگي

سایت داًطگاُ – هٌَي اهَر داًطجَیی – گشیٌِ در
خَاست گَاّی ٍ بعذ اس سِ رٍس بِ کارضٌاس رضتِ هزاجعِ
ًوایيذ
کارضٌاس رضتِ هزبَطِ
در صَرت فارغ التحصيل بَدى بِ اهَر فارغ التحصيالى
هزاجعِ ضَد (فاس ٍ )6در صَرت ضاغل بِ تحصيل بَدى بِ
اتاق اهتحاًات هزبَطِ هزاجعِ ًوایيذ.
اهَر هالی داًطجَئی
کارضٌاس رضتِ هزبَطِ (+پسزاى هیبایست بعذ اخذ ًاهِ
اداهِ تحصيل بِ اهَر هطوَليي هزاجعِ ًوایيذ)
آقاي ًَربخص –طبقِ دٍم (فاس)6
سزکار خاًن هسزٍر  -اتاق پژٍّص (فاس -6طبقِ پٌجن)
خاًن هحوذ سادُ ( -فاس  -6طبقِ سَم)
بِ سایت هعاًٍت داًطجَیی ساسهاى هزکشي ،ساهاًِ ًقل ٍ
اًتقال هزاجعِ ًوایيذ.
هزاجعِ بِ سایت داًطگاُ قسوت تجذیذ ًظز ًوزات
سایت داًطگاُ هٌَي آهَسش ٍ ثبت ًام ،قسوت گزٍُّاي
آهَسضی
سایت داًطگاُ قسوت سيستن اتَهاسيَى آهَسش – هٌَي
آهَسضی هزاجعِ ًوایيذ

اخذ فزم های تصويب پزوپوسال و نحوه نگارش پايان نامه
کارضناسي ارضذ

سایت داًطگاُ هٌَي پژٍّص ٍ فٌاٍري –امٍر رسالِ ٍ
پایاى ًاهِ هزاجعِ ًوایيذ.

دانطجويان فارغ التحصيل

هزاجعِ بِ سایت داًطگاُ هٌَي داًطجَیی قسوت فزاغت
اس تحصيل ،پس اس تکويل هذارک بِ اتاق فارغالتحصيالى
هزاجعِ ًوایيذ (فاس -6طبقِ ّوکف-آقاي عليپَر).

دانطجوی گزامي ضص ماه قبل اس فارغ التحصيلي جهت اطمينان اس کامل
بودن پزونذه به قسمت ثبت نام و تطکيل پزونذه مزاجعه نماييذ .

اخذ فزم های کارآموسی

سایت داًطگاُ هٌَي فزمّا ٍ آیيي ًاهِّا هزاجعِ ًوایيذ.

بزرسي تاييذه تحصيليْ ،نامه ريش نمزات و تاييذيه تحصيلي
نامه دريافت اصل مذرک دانطجو

بایگاًی پزًٍذُ داًطجَیی ،فاس6

ثبت نام در کانون هالل احمز
دريافت کارت امتحان ،کارنامه ،رسرو غذا

دفتز ّالل احوز یا سایت داًطگاُ قسسوت داًطجَیی،
کاًَى داًطجَیی ّالل احوز
سایت داًطگاُ

منتظر انتقادات و پيشناهدات سازنده شما هستيم

