اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان
مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) در موسسه آموزش عالی تابران
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) در موسسه آموزش
عالی تابران در رشته های:
• مدیریت بازرگانی
• حسابداری
• آموزش زبان انگلیسی
• مترجمی زبان انگلیسی
به آگاهی می رساند ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان از روز پنجشنبه اول مهر ماه آغاز خواهد شد که
زمان دقیق ثبت نام هر نفر به جهت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ،از
طریق پیامک به اطالع پذیرفته شدگان محترم خواهد رسید.
الزم به توضیح است پیامک اطالع رسانی زمان دقیق ثبت نام هر نفر ،تا روز چهارشنبه  31شهریور ماه،
ارسال خواهد شد و پذیرفته شدگان می بایست صرفا در زمان تعیین شده در پیامک ،جهت ثبت نام
نهایی مراجعه نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام نهایی:
 .1اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره کاردانی
توضیح :1آن دسته از داوطلبانی که تا پایان شهریورماه  1400از دوره کاردانی فارغ التحصیل
نخواهند شد ،به شرط اتمام تحصیالت دوره کاردانی تا پایان بهمن ماه  ،1400می توانند جهت ثبت نام
نهایی در نیمسال دوم سال تحصیلی  ،1400-1401در بهمن ماه  1400به دانشگاه مراجعه نمایند و
پذیرش آنها در بهمن ماه قطعی خواهد بود لذا این دواطلبان در این مرحله ،حتی با دریافت پیامک زمان
دقیق ثبت نام ،نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه ندارند و ثبت نام نهایی آنها در بهمن ماه انجام
خواهد شد.
توضیح  :2در صورت فارغ التحصیلی دانشجویان سال آخر دوره کاردانی تا پایان شهریورماه  1400و آماده
نبودن گواهی موقت یا مدرک تحصیلی کاردانی آنان ،ثبت نام نهایی با اخذ تعهد ارائه مدرک

تحصیلی تا پایان آبان ماه  ،1400انجام خواهد گرفت و در این صورت دانشجو می بایست فرم شماره
 7را از دانشگاه محل تحصیل کاردانی اخذ نموده و در هنگام ثبت نام به این موسسه آموزش عالی ارائه
نماید.
 .2اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن
 .3اصل کارت ملی و یک برگ کپی از پشت و رو
 6 .4قطعه عکس 3*4
 .5مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان (کارت پایان خدمت ،معافیت یا نامه فراغت از
تحصیل مقطع کاردانی)
توضیح :مراحل مربوط به امور معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانشجویان پسر سال آخر دوره کاردانی که
کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند ،در دانشگاه با صدور معرفی نامه به دفتر پلیس  +10انجام خواهد
شد .این گروه از پذیرفته شدگان ،ابتدا باید به دانشگاه مراجعه نمایند و نیاز به حضور مستقیم در دفاتر
پلیس  +10نمی باشد.
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