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فمط بشای هذسن دیپلن  emt.medu.ir: اص طشیك ساهاًِ ) هشاجعِ بِ ساهاًِ دسیافت تاییذیِ تحصیلی  – 1

رخیشُ ًواییذ ، دس هشاحل بعذی دس   pdfسسیذ تاییذیِ سا بصَست ( ٍ بٌام داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ اسٍهیِ 

 .آًشا ّن بشای تحَیل بِ داًشگاُ دس دست داشتِ باشیذساهاًِ باسگزاسی خَاّیذ ًوَد ٍ یه بشي پشیٌت 

، داًشجَیاى خَاّش ٍ ٍ دسیافت ایٌتشًتی هعافیت تحصیلی epolice.ir هعافیت تحصیلیهشاجعِ بِ ساهاًِ -2

داًشگاُ آصاد اسالهی سا اًتخاب ًواییذ ٍ ) هشاجعِ بِ ایي سایت ًذاسًذبشادساى داسای پایاى خذهت ًیاصی بِ 

 . (یه بشي اص دسخَاست خَد سا پشیٌت ًوَدُ ٍ ًضد خَد ًگِ داسیذ

، لطفا فشم ّا سا بصَست واهل ٍ تىویل آًْا  urmiasama@داًلَد فشهْای ثبت ًام اص واًال تلگشاهی  – 3

  .ای پش وٌیذ، خَاًا ٍ بش اساس اطالعات شٌاسٌاهِ 

پذیزش غیز حضوری سوت ق – edu.iau.ac.ir) هشاجعِ بِ ساهاًِ آهَصشیاس ٍ ثبت ًام دس ساهاًِ  – 3

دس هشاحل ثبت ًام سسیذ تاییذیِ تحصیلی ، سسیذ هعافیت تحصیلی سایش هذاسن (  1400پذیزفته شدگان 

 .بذسستی باسگزاسی شذُ ٍ اطالعات شخصی طبك شٌاسٌاهِ ٍاسد شَد 

 .ت تشىیل ٍ تىویل پشًٍذُ داًشجَیی هشاجعِ بِ داًشىذُ هْاست ٍ واسآفشیٌی جِ– 4

 

 .سشی وپی اص آى  3 بْوشاُ دبیشستاى سالِ سٍِ سیضًوشات ( دیپلن ) پایِ هذسن اصل یا گَاّی هَلت  – 5

 .سشی  3: اصل شٌاسٌاهِ ٍ تصَیش تواهی صفحات – 6

 .سشی  3: اصل واست هلی ٍ تصَیش پشت ٍ سٍ – 7

 . عذد وپی اص آى  2اصل واست پایاى خذهت ٍ – 8

 . لطعِ 6:  3*4عىس پشسٌلی – 9

 . فیش تلفي ثابت یا گاص حاٍی آدسس دلیك ٍ وذ پستیآخشیي – 10

چه یا سفتِ جْت تضویي هذسن پایِ بِ هبلغ دُ هیلیَى سیال دس ٍجِ داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ – 11

 .دیپلن هختص داسًذگاى گَاّی هَلت ) اسٍهیِ 

 .تىویل فشم هعایٌِ پضشىی بشای هتماضیاى سشتِ تشبیت بذًی –12

 

ٌّگام  تىویل شذُلطفا فشهْا سا بصَست واهل تىویل وشدُ ، باسگزاسی ًواییذ ٍ بمیِ هذاسن بصَست  "

 "تشىیل پشًٍذُ تحَیل داًشگاُ ًواییذ 

 urmiasama@: واًال تلگشاهی  – 114داخلی  04433662058یا  04433657689: شواسُ تواس 

 


