مذارک مًرد ویاس جُت ثبتوام پذیزفتٍشذگان رشتٍَای پذیزش بزاساس سًابق
تحصیلی سال  9911مقاطع کارشىاسی ي کارداوی داوشگاٌ خیام

ضوي ػسض تبسیک بِ هٌاسبت قبَلی ضوا دز داًطگاُ ذیام ٍ با آزشٍی هَفقیت زٍش افصٍى ضوا بدیٌَسیلِ شهاى ٍ هدازک
هَزد ًیاش ٍ فسآیٌد ثبتًام زضتِّای پریسش بساساس سَابق تحصیلی هقاطغ هرکَز سال  1399بِ ضسح ذیل بِ اطالع هی-
زساًد:

با تَجِ بِ ضیَع ٍیسٍس کسًٍا دز جْت حفظ سالهتی ذَد تَصیِ هیگسدد حتیاالهکاى اش هساجؼِ حضَزی ذَددازی
فسهایید ،پریسفتِضدگاى هیتَاًٌد اش زٍش چْازضٌبِ هَزخ  99/07/30لغایت دٍضٌبِ هَزخ  99/08/05با هساجؼِ بِ سایت
داًطگاُ ًسبت بِ ثبت ًام الکتسًٍیکی اقدام ًوایٌد بدیْی ست شهاى تحَیل حضَزی هدازک بسای ّس فسد تؼییي ٍ هتؼاقبا
اطالع زساًی ذَاّد ضد:

مدارك شناسایی جهت بارگذاری درسایت دانشگاه به آدرس  Khayyam.ac.irو ثبت نام موقت :
داٍطلباى جْت ثبت ًام الکتسًٍیکی باید اسکي یا ػکس اش اصل هدازک ذیل زا با کیفیت باال ٍ ٍضَح کافی دز سیستن
بازگرازی ًوایٌد :
 .1ضٌاسٌاهِ ػکسداز،صفحِ اٍل تا سَم
.2

کازت هلی(پطت ٍ زٍ)

 .3دفتسچِ بیوِ اػن اش ذدهات دزهاًی تاهیي اجتواػی،ازتص ٍ....
 1 .4قطؼِ ػکس توام زخ زًگی  3*4با شهیٌِ زٍضي (ػکس ذاًن ّا با حجاب کاهل ٍ بدٍى آزایص باضد)
ويژه بشادساى:
پزيشفتوشذگاى پسش الصم است يکی اص هىاسد ريل سا جهت هشخص شذى وضعیت نظام وظیفو خىد دس سیستن
باسگزاسی نواينذ:
-5کازت پایاى ذدهت
-6کازت هؼافیت دائن
-7بسگِ هؼافیت هَقت پصضکی بدٍى غیبت دز هدت اػتباز آى
- 8بسگِ اػصام بِ ذدهت بدٍى غیبت کِ تازید اػصام آى سپسی ًطدُ باضد.
ً -9اهِ هسبَط بِ ًظام ٍظیفِ دٍزُ پیص داًطگاّی (بسگ اػالم فساغت اش تحصیل ٍیژُ داًص آهَشاى حضَزی دٍزُ
هتَسطِ ٍ دٍزُ پیص داًطگاّی ٍ یا دٍزُ دٍم هتَسطِ)

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.

 .1هذاسک تحصیلی حسب هٌسد ،هطابق جذًل ريل ،هذاسك الصم اسکن ضٌد :
هىسد (ديپلن يا هذسك
سديف
تحصیلي)

نىع هذسك

1-1

 اصل يا گٌاىي هذسك تحصیلي دًسه چياس سالو يا دًسه ضص سالو دبیشستان ً يا ىنشستان بانظام قذين آهىصش
هيش ً اهضاي هذيش دبیشستان ً يا ىنشستان با دسج نٌع ديپلن ،بخص ً ضيشستان هحل اخز
هتىسطو
ديپلن.

1-۲

 اصل هذسك يا گٌاىي پايان دًسه پیصدانطگاىي با هيش ً اهضاي هذيش هشكض پیصدانطگاىيبا دسج سضتو تحصیلي ،بخص ً ضيشستان هحل اخز هذسك پیصدانطگاىي.

۲-۲

 اصل هذسك يا گٌاىي ديپلن هتٌسطو نظام آهٌصضي تشهي ًاحذي  /سالي ًاحذي با هيش ًاهضاي هذيش دبیشستان ً يا ىنشستان با دسج بخص ً ضيشستان هحل اخز هذسك.

نظام آهىصشي سالي
واحذي يا
۳-۲
تشهي واحذي

۱-۲

1-۳

۲-۳

۳-۳
۱

 اصل كاسناهو تحصیلي ديپلن هتٌسطو نظام آهٌصضي تشهي ًاحذي  /سالي ًاحذي (سياضيفیضيك ،علٌم تجشبي ،علٌم انساني ً علٌم ً هعاسف اسالهي) دس ىش يك اص سالىاي 1۳۳۱
بو بعذ با اهضاء ً هيش دبیشستان يا ساصهان آهٌصش ً پشًسش.
 اصل كاسناهو تحصیلي دًسه پیصدانطگاىي (سياضي فیضيك ،علٌمتجشبي ،علٌم انساني،علٌم ً هعاسف اسالهي ً ىنش) اص سال  1۳۳1با اهضاء ً هيش دبیشستان يا ساصهان آهٌصش
ً پشًسش
 اصل هذسك يا گٌاىي هٌقت پايان تحصیالت دًسه دًم هتٌسطو با هُيش ً اهضاي هذيشدبیشستان با دسج بخص ً ضيشستان هحل اخز هذسك.

نظام آهىصشي جذيذ  -فشم ( ۲۰۲گضاسش كلي سٌابق تحصیلي پايوىاي دىن تا دًاصدىن) قابل دسيافت اص دبیشستان
هحل تحصیل با هيش ً اهضاي هذيش يا هعاًن اجشايي دبیشستان.
()۳-۳-6
 اصل كاسناهو تحصیلي سو سال آخش دبیشستان (پايو دىن تا دًاصدىن) با اهضاء ً هيشدبیشستان يا اداست آهٌصش ً پشًسش.

 -زسید دزذَاست تاییدیِ پیص داًطگاّی یا پایاى تحصیالت دٍزُ دٍم هتَسطِ

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

