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 :لطفا به نکات زیر توجه نمائید مکانیکبه دانشکده مهندسی  دانشجویان محترم ضمن تبریک و خیر مقدم

به اداره آموزش  )260گزارش ( پذیرش غیر حضوري در گواهی شده اعالم  روز و ساعت جهت تطبیق اصل مدرك با مدارك بارگذاري شده در وب سایت دانشگاه طبق  دانشجو می بایست  -1
بر اساس گرایش به باجه اعالم شده در جدول زیر  ) اداره آموزش –طبقه همکف  – و مواد دانشکده مهندسی مکانیک –خ پردیس  –خ مالصدرا  –میدان ونک ( دانشکده مهندسی مکانیک به آدرس 

 .دمراجعه نمای

 شماره باجه ساعت مراجعه روز و تاریخ   گرایش
 1باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 20/6/1397شنبه سه  تبدیل انرژي
 2باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 20/6/1397شنبه سه  ساخت و تولید
 3باجه شماره  پذیرش غیر حضوريطبق زمان اعالم شده در گواهی  20/6/1397شنبه سه  سیستم هاي انرژي
 4باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 20/6/1397شنبه سه  طراحی کاربردي

 1باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 21/6/1397چهار شنبه  نیرو محرکه –مهندسی خودرو 

 2باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 21/6/1397چهار شنبه  سازه و بدنه خودرو –مهندسی خودرو 

 3باجه شماره  طبق زمان اعالم شده در گواهی پذیرش غیر حضوري 21/6/1397چهار شنبه  طراحی فرایند -مهندسی شیمی –سیستم هاي دینامیکی  –مهندسی خودرو 

الزامی می باشد و چنانچه دانشجو اصل کلیه ي مدارك بارگذاري شده را همراه نداشته باشد ) 260گزارش ( و گواهی پذیرش غیر حضوري  مدارك بارگذاري شده کلیه ي همراه داشتن اصل  :مدارك مورد نیاز -2
 .ثبت نام وي نهایی نخواهد شد

آخرین وضعیت پذیرش غیر حضوري خود را مشاهده و در صورت  "16370"به آموزش دانشکده ، از طریق پردازش  21/6/97چهارشنبه   20/6/97هاي سه شنبه دانشجو می بایست تا قبل از مراجعه حضوري در روز -٣
 . خواهد بود ويد اولیه پذیرش غیر حضوري ئیپذیرش نهایی دانشجو به صورت حضوري مشروط به تا.د اولیه گرددئیپذیرش غیر حضوري وي تا ت به رفع نواقص مدارك بارگذاري خود اقدام نماید تابعدم تائید اولیه نس

 .به کارشناس باجه مربوطه تحویل نمایدگذاشته و دانشجو می بایست اصل مدارك بارگذاري شده را به صورت مرتب در کاور یا پوشه  ،جهت تسریع در انجام پذیرش  -4

)97ورودي ( و تطبیق مدارك دانشجویان جدید کارشناسی ارشدثبت نام حضوري   


