
 به که رساند مي اطالع به ربع رشید عالي آموزش موسسه شدگان پذيرفته به تبريک عرض و سالم با

 به نام ثبت مراحل کرونا ويروس بیماري از ناشي خاص شرايط در عزيزان شما سالمتي حفظ منظور

 . شد خواهد انجام الکترونیکي صورت

  7  چهارشنبه)  شده تعيين روزهاي در  زير شرح  به مدارک تصاوير فايل نمودن آماده و الزم مدارک  تهيه با  است شايسته لذا

  اقدام  نام  ثبت به نسبت موجود  نام  ثبت راهنماي از  استفاده با 14 الي  08:00 ساعت از (  1400 ماه  مهر 10شنبه  تا  مهر

 .نمائيد

 نماييد حاصل  تماس 041-36665138 شماره با حضوري  غير  نام ثبت خصوص  در سوال  هرگونه يا و اشکال بروز صورت در

 200 حداقل)  مناسب کيفيت با و کامل صورت به شده داده توضيحات به توجه با شده خواسته مدارک است  الزم:  توجه.* 

 .  شد  نخواهد تاييد نام  ثبت اينصورت غير  در گردد الصاق خوانا  و JPG فرمت  با(  بايت کيلو 500  حداکثر  و کيلوبايت

 ماه آبان پايان تا مدارک اصل ارائه عدم صورت در و بوده مشروط بصورت حضوري غير نام ثبت است يادآوري به الزم* 

 . گردد مي تلقي يکن لم کان نام ثبت1400

 

 



 : الزم مدارک

 3×4 شده پذيرفته عکس -1

 (  صفحات تمامي)   تصويرشناسنامه -2

 (  رو و  پشت)   ملي تصويرکارت -3

 (  باشد  آن از قبل يا و 1400/ 06/ 31  بايد تحصيل از فراغت تاريخ)  ديپلم موقت  تصويرمدرک -4

 ديپلم   دوره  ريزنمرات تصوير -5

 (  برادران  ويژه )  قبلي مقطع  تحصيلي معافيت لغو   يا و آموزان دانش  وضعيت آخرين  اعالم   فرم -6

 (  بودن دارا  صورت در)  خدمت پايان  کارت يا دائم معافيت کارت -7

  الکترونيکي خدمات پرتال از اينترنتي درخواست بصورت)  درخواست ثبت راهنماي - وظيفه نظام تحصيلي موقت مجوز -8

 (services.epolice.ir آدرس به ناجا

 (  https://emt.medu.ir سايت  از)   تحصيلي تاييديه درخواست راهنماي -  ديپلم تحصيلي تاييديه رسيد -9



 دانشجو   مشخصات فرم -10

 دانشجويان   پرسشنامه  فرم -11

  نام ثبت  سامانه در و اسکن مجددا  امضاء و تکميل از پس و نموده پرينت و دانلود  ابتدا  را شده خواسته هاي فرم:  توجه* 

 .  نماييد بارگزاري

 درخواست ارائه از پس است  الزم باشند نمي دائم معافيت يا خدمت پايان کارت داراي که پسري شدگان پذيرفته: 2توجه* 

 .بمانيد نام ثبت  اتمام و  دانشگاه  تائيد منتظر تحصيلي، معافيت اينترنتي

ايميل و يا براساس   info@raberashidi.ac.irپذيرفه شدگان جديد مي توانند مدارک ثبت نامي خود را به آدرس 

 رشته قبولي به شماره هاي زير واتساپ نمايند.

 09142195889محمدي يسرکار خانم عل  مديريت بيمه و متر جمي زبان انگليسي : –رشته هاي حسابداري  •

سرکار خانم احساني   علوم و مهندسي صنايع غذايي و شيمي محض : –زيست جانوري  –رشته هاي ميکروب شناسي  •

09144619813 

 09141089687جناب آقاي محمدپور  سلولي و مولکولي و شيمي کاربردي : –رشته هاي زيست فناوري   •

 

mailto:info@raberashidi.ac.ir

