
 اطمینان از گذراندن کلیه واحدهای مورد نیاز جهت فراغت از تحصیل:.1

 دریافت چارت درسی ) بر اساس رشته و سال ورود خود (قبل از هر چیز با 

واحدهای مورد  از واحد زیراکس یا سایت رهنما نسبت به گذراندن کلیه

ود هر گونه نیاز جهت فراغت از تحصیل اطمینان حاصل نمایید. در صورت وج

یا مدیر گروه مربوطه اطالع به واحد آموزش  مغایرت مراتب را سریعا

دهید. در برخی موارد مشاهده شده، عدم گذراندن یک درس یا برخی دروس 

تحصیل و اضافه  )بدون اینکه دانشجو مطلع باشد( منجر به عدم فراغت از

 شدن یک نیمسال شده است.

 . مدارک مورد نیاز جهت فراغت ازتحصیل:2

تهیه شده در سال -رنگی-زمینه سفید-)تمام رخ 3×  4شش قطعه عکس  *

 جاری(

 تحویل اصل کارت دانشجویی *

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه )دو سری( *

 پشت و رو( تصویرکارت ملی )دو سری* 

 پشت و رو( )دو سری برای آقایان تصویر کارت پایان خدمت هوشمند *

دریافت فرم تسویه حساب و فرم تحویل مدارک از واحد زیراکس یا سایت  *

 رهنما

)دریافت از واحد  گیرهو به رنگ قرمز  (فایل گردونمخصوص )پوشه  *

 زیراکس( 

 ملیلاير از بانک  000/10یک عدد تمبر به مبلغ  *

 : فیش های مورد نیازواریز  *

به شماره حساب  )بیست هزار تومان( واریز مبلغ دویست هزار لاير *

بنام درآمدهای خاص  ملیبانک  2238749و شناسه پرداخت  4005217727220

 مراه دو کپی(تحویل نسخه صاحب حساب به)دانشگاه شهید چمران اهواز 

کارت به شماره )پانزده هزار تومان(  پنجاه هزار لايریکصد و واریز مبلغ *

)اصل فیش و  مؤسسه آموزش عالی رهنمابنام  تجارت بانک 5859837000066668

 (کپی یک بهمراه

 تحویل آموزش دهید. A4توجه: لطفا تمام مدارک فوق را در یک کاور ***
 

 در پرونده آموزشی خود اطمینان حاصل نمایید: ریزبر مدارک فوق، از وجود موارد  . عالوه3

 تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی *

 اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی *

 اصل ریز نمرات مقطع قبلی *

 نقص در مدارک ثبت نامیعدم  *

 وضعیت نظام وظیفه )ویژه برادران( تعیین *
 

 یباشد واحد آموزش پروندۀ دانشجوکه مدارک دانشجو تکمیل زمانیتذکر:  

 . .را مورد بررسی قرار خواهد داد فارغ التحصیل
 

 

شنبه از چهار شنبه لغایت سه انجام امور فارغ التحصیلی صرفا روزهای : توجه

 صبح خواهد بود. 12الی  9ساعت  

 یام فوق آموزش پاسخگو نخواهد بود.بدیهی است بجز ا

 

 

  مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی 

 دانشجویان مقطع کارشناسی نا پیوسته

 


