مذارک مًرد ویاس جُت ثبتوام پذیزفتٍشذگان در آسمًن کارداوی بٍ کارشىاسی
واپیًستٍ سال  9911داوشگاٌ خیام

ضوي عسض تبسیک بِ هٌاسبت قبَلی ضوا دز داًطگاُ ذیام ٍ با آزشٍی هَفقیت زٍش افصٍى ضوا بدیٌَسیلِ شهاى ٍ هدازک هَزد
ًیاش ٍ فسآیٌد ثبتًام آشهَى کازداًی بِ کازضٌاسی ًاپیَستِ سال  1399بِ ضسح ذیل بِ اعالع هیزساًد:

با تَجِ بِ ضیَع ٍیسٍس کسًٍا دز جْت حفظ سالهتی ذَد تَصیِ هیگسدد حتیاالهکاى اش هساجعِ حضَزی ذَددازی
فسهایید ،پریسفتِضدگاى هیتَاًٌد اش زٍش دٍضٌبِ هَزخ  1399/07/28لغایت چْازضٌبِ هَزخ  1399/07/30با هساجعِ بِ سایت
داًطگاُ ًسبت بِ ثبت ًام الکتسًٍیکی اقدام ًوایٌد بدیْی ست شهاى تحَیل حضَزی هدازک بسای ّس فسد تعییي ٍ هتعاقبا اعالع
زساًی ذَاّد ضد:

مدارك شناسایی جهت بارگذاری درسایت دانشگاه به آدرس  Khayyam.ac.irو ثبت نام موقت :
داٍعلباى جْت ثبت ًام الکتسًٍیکی باید اسکي یا عکس اش اصل هدازک ذیل زا با کیفیت باال ٍ ٍضَح کافی دز سیستن بازگرازی
ًوایٌد :
 .1ضٌاسٌاهِ عکسداز،صفحِ اٍل تا سَم
 .2کازت هلی(پطت ٍ زٍ)
 1 .3قغعِ عکس توام زخ زًگی  3*4با شهیٌِ زٍضي (عکس ذاًن ّا با حجاب کاهل ٍ بدٍى آزایص باضد)
 .4اصل یا گَاّی هَقت دٍزُ کازداًی هَزد تایید ٍشازت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍزی یا ٍشزات بْداضت ،دزهاى ٍ آهَشش پصضکی ٍ یا
ضَزای عالی اًقالب فسٌّگی کِ دز آى هعدل دٍزُ کازداًی قید ضدُ باضد.
تبصسُ :پریسفتِ ضدگاًی کِ بِ ّس دلیلی قادز بِ ازائِ اصل هدزک کازداًی(فَق دیپلن) ًوی باضٌد،الشم است اصل گَاّی تائید ضدُ تَسظ
داًطگاُ یا هَسسِ آهَشش عالی هحل اذر کازداًی(فَق دیپلن) هبٌی بسفساغت اش تحصیل ازائِ ًوایٌد(هعدل ٍ تازید فازغ التحصیلی باید
دزگَاّی قید گسدد)
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اصل حکن هسذصی ساالًِ بسای کازهٌداى دٍلت یا هَافقت زسوی بدٍى قیدٍضسط اش ساشهاى هتبَع
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پریسفتِ ضدگاى پسس جْت ًظام ٍظیفِ بایستی یکی اش هَازد ذیل زا ازائِ ًوایٌد:
الفً -اهِ هسبَط بِ ًظام ٍظیفِ دٍزُ کازداًی
ب -اصل کازت پایاى ذدهت یا هعافیت دائن
ج -پریسفتِضدگاًی کِ دز حال ذدهت ٍظیفِ عوَهی هیباضٌد با ًاهِ کِ اش ایي داًطگاُ دزیافت ذَاٌّد ًوَد ،دز صَزتیکِ
هحل ذدهت آًاى هَافقت ذَد زا جْت تسذیص اش ذدهت اعالم ًواید هیتَاًٌد ًسبت بِ ثبتًام ٍ تحصیل ذَد اقدام ًوایٌد.

توجه :بزادران مشمًل جُت دریافت فزم درخًاست معافیت تحصیلی پس اس بارگذاری مذارک مزبًطٍ ي تاییذ کارشىاس ثبت وام ،ريس بعذ در
ساعت اداری  8-91بٍ داوشگاٌ خیام،کتابخاوٍ بزادران (آقای مالسادٌ) مزاجعٍ وماییذ.

پس اس ثبت وام مًقت ارائٍ اصل مذارک فًق بٍ َمزاٌ کپی در تاریخ تعییه شذٌ کٍ اس طزیق پیامک بٍ شما ارسال میگزدد تًسط خًد
پذیزفتٍ شذٌ بٍ داوشگاٌ الشامی میباشذ.

ادازُ آهَشش داًطگاُ ذیام

