
                                                                                
  دانشجو انتقال يا ميهماني مدارك مورد نياز جهت                                                       

  
  ازدواج*
  
  .آن تمام صفحات  اصل شناسنامه زوجين به همراه يك سري كپي از  -1
  .يك سري كپي از پنج صفحه اول آن صل سند ازدواج به همراها -2
   . يك سري كپي از آن اصل گواهي محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد به همراه -3
               ن شهر  به آ اصل گواهي اشتغال به كارهمسر يا اجاره نامه به نام همسراز محل سكونت كه دانشجو متقاضي انتقال يا ميهمان   -4

  .يك سري كپي از آن  شد به همراهبا  مي       
  . آن يك سري كپي از  اصل كارت ملي زوجين  به همراه -5
  . آن يك سري كپي از اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه -6
  .  شگاهي فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دان -7
  

  دانشجو فوت والدين*
  
  . آن  يك سري كپي از اصل گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال به همراه - 1
  .  آن  يك سري كپي از اصل شناسنامه دانشجو و والدين به همراه  -2
  . آن  يك سري كپي از  اصل كارت ملي دانشجو به همراه -3
  .آن يك سري كپي از  اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه -4
  .  فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهي  -5
  
  

  فوت همسردانشجوي خانم*
  
  . اصل گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال به همراه يك سري كپي از آن  -1
  . آن  يك سري كپي از و همسر متوفي به همراهي خانم اصل شناسنامه دانشجو  -2
  . آن  يك سري كپي از  به همراهو همسر متوفي اصل كارت ملي دانشجو  -3
  .آن يك سري كپي از  اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه -4
  .  فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهي  -5
  
  



  
  متاركه دانشجوي خانم* 

  
   .انم به همراه يك سري كپي از آن اصل شناسنامه دانشجو ي خ -1 

   . يك سري كپي از آن  اصل طالق نامه به همراه -2
  . اصل كارت ملي دانشجو به همراه يك سري كپي از  آن  -3
  .اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه يك سري كپي از  آن - 4
  .  گاهي فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانش -5
  
  

  حكم سرپرستي *
  

               كه به تاييد مراجع ذيصالح دادگستري يا مجتمع قضايي رسيده باشد به همراه )حكم سرپرستي يا قيم نامه يا كفالت نامه(اصل  -1
  .سري كپي از  آن        

  . اصل گواهي فوت در صورت فوت والدين به همراه يك سري كپي از آن  -2
  .آن يك سري كپي از  ل شناسنامه دانشجويان و والدين به همراه اص -3
  . اصل كارت ملي دانشجو به همراه يك سري كپي از آن  -4
  .اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه يك سري كپي از آن -5
  .  فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهي  -6
  
  چند دانشجويي در يك خانواده*  

  
  ه يك به همرا و  شند دانشجو يا دانشجوياني كه درواحد ديگري مشغول به تحصيل مي با  اصل گواهي اشتغال به تحصيل -1  

    . از آن كپي سري         
  كپي ه يك سري به همرا  و شند درواحد ديگري مشغول به تحصيل مي بااصل كارت دانشجويي ، دانشجو يا دانشجوياني كه   -2  

  . آناز          
  .آن يك سري كپي از  اصل شناسنامه دانشجويان و والدين به همراه   - 3  
  .آن يك سري كپي از  اصل كارت ملي دانشجو به همراه  -4  
  .آنيك سري كپي از  اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه -5  
  .رك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهيفرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدا - 6  
  
  
  
  



  
  كاركنان دولت *
  
  . اصل حكم انتقال اداري كه به تاييد باالترين مقام اداري رسيده باشد به همراه  يك سري كپي از آن  - 1
  .اصل گواهي اشتغال به كار از شهر مقصد به همراه  يك سري كپي از آن  -2
  .آن  تمام صفحات  يك سري كپي ازاصل شناسنامه دانشجو به همراه  -3
  .اصل كارت ملي دانشجو به همراه يك سري كپي از آن  -4
  .اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه يك سري كپي از آن  -5
  .فرم شماره يك و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهي -6
  

  بيماران خاص و معلولين *
  
  .يك سري كپي از آن مربوط به دانشجو به همراه  اصل مدارك بيماري - 1
  .يك سري كپي از آن اصل گواهي معلوليت  در صورت معلول بودن كه به تاييد اداره بهزيستي رسيده باشد به همراه  -2
  .يك سري كپي از آن اصل كارت ملي دانشجو به همراه  -3
  .آن  اتتمام صفح يك سري كپي ازاصل شناسنامه دانشجو به همراه  -4
   .يك سري كپي از آن اصل كارت دانشجويي دانشجو به همراه  -5
  .فرم شماره يك و فرم شماره سه و تعهد نامه صحت مدارك و تعهد نامه انتخاب واحد دانشگاهي -6
  
  دانشجويان شاهد و ايثار گر* 

  
  استانها وشهرستانهاي محل تشكيل  ر ايثارگرانهمسر و فرزندان محترم شهدا و ايثارگران ضمن مراجعه به اداره بنياد شهيد و امو

  . پرونده ، برابر دستور العمل كميسيون ايثارگران نسبت به تكميل   فرم و ارائه مدارك اقدام نمايند 
  

  دانش آموزان ممتاز سماء *  
  

  .تاييد رياست سازمان سماء مبني بر ممتاز بودن دانشجو به همراه مدارك مندرج در آيين نامه   
  

  هيات علمي دانشگاهها * 
    

  . يك سري كپي از آناصل حكم كارگزيني به همراه  -1 
  . ك سري كپي از آنياصل شناسنامه دانشجو و عضو هيت علمي به همراه  -2
  .ارئه معرفي نامه از محل كار ، مبني بر تمام وقت و رسمي بودن عضو هيات علمي  - 3 

  
  

  


