
 بسمه تعالي

 

 1شماره ه اطالعيّ
 

 

قبولي شما در دانشگاه صنعتي امیرکبیر را صمیمانه تبریک گفته و آرزوی کامیابي و سرافرازی برای شما عزیزان در دوران 

یکایک پذیرفته شدگان محترم و پیشگیری از خطرات  به ضرورت و اهمیت حفظ سالمتي تحصیل در دانشگاه را داریم. نظر

ظ ی مدیریت دانشگاه در حفمبارزه با کرونا استان تهران و دغدغه و با توجه به تاکید ستاد  احتمالي ناشي از ویروس کرونا

 د. شوهای محترم، کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری )الکترونیکي( انجام ميسالمتي دانشجویان و خانواده

 شود و مدارک ذیل را باید در آن بارگذاری نمائید:اعالم مي 2متعاقبا در اطالعیه شماره لینک سامانه ثبت نام الکترونیکي 
 

                   تصویر شناسنامه  -1

 تصویر کارت ملي      -2

 صویر کارنامه کنکورت -3

 تصویر گواهي دیپلم مربوط به نظام آموزشي سالي واحدی    -4

تصویر گواهي پیش دانشگاهي مربوط به نظام آموزشي سالي واحدی یا تصویر گواهي موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با  - 5

 (۶-۳- ۳)مهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک برای نظام آموزشي جدید

 (۶-۳- ۳) ی یا تصویر ریز نمرات سال یازدهم برای نظام آموزشي جدیدتصویر ریز نمرات دیپلم مربوط به نظام آموزشي سالي واحد  -6

 تصویر ریز نمرات پیش دانشگاهي مربوط به نظام آموزشي سالي واحدی یا تصویر ریز نمرات سال دوازدهم برای نظام آموزشي جدید  -7

(۳ -۳-۶) 

 (۶-۳- ۳) تصویر ریز نمرات سال دهم برای نظام آموزشي جدید  -8

گزارش کلي سوابق تحصیلي پایه دهم تا دوازدهم( با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا معاون اجرایي دبیرستان ) ۶۰2تصویر فرم   -9

 (۶-۳- ۳)مربوط به نظام آموزشي جدید 

 دانشجویان مطابق با مراحل درج شده در سامانه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی اقدام خواهند نمود. 

 ود.شعالوه، اصل مدارک در اولین زمان حضور دانشجویان در دانشگاه تحویل گرفته خواهد شد  و کارت دانشجویی تحویل میبه
 

آْموزشهای مرکز  تارنمایدوره به  شهریه و هزینة پرداختِ ، جهت اطالع از نحوةخودگرداندانشجویان پردیس ): 1تبصره

 (مراجعه نمایند. http://azad.aut.ac.ir آزادالکترونیکی و 
 

http://azad.aut.ac.ir/

