
   95اطالعیه تکمیلی مربوط به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 

  کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت الزم است به نکات ذیل توجه نمایند:

  اطالعات مربوط به شماره دانشجویی و نقص مدارك هرکدام از پذیرفتـه شـدگان در لیسـت پیوسـت آمـده اسـت.                -1
در دانشگاه دیگري قبول شده بودند و مدارك آنـان از دانشـگاه قبلـی واصـل      ،که شهریورماه کلیه پذیرفته شدگانی

نسبت به پیگیري وصول مدارك خـود اقـدام نماینـد تـا امکـان       13/11/1395نشده است، الزم است قبل از تاریخ 
مدارك اعـالم  سـایر بـه تکمیـل   تخاب واحد براي آنان مقدور شود و در زمان شروع کالسها نسـبت  نارویت تاییدیه 

  اقدام نمایند.      لیست پیوست در شده
ــاریخ   -2 ــت در تــــ ــدگان الزم اســــ ــه شــــ ــه پذیرفتــــ ــنبه کلیــــ ــاه  13 چهارشــــ ــن مــــ                                                      95بهمــــ

ــا  ــر  بـ ــتفاده از  مرورگـ ــه  و   Internet Explorerاسـ ــه بـ ــی دانشـــگاه     مراجعـ ــور آموزشـ ــال امـ                                               پورتـ
به ترتیب به عنوان  شماره شناسنامهو  شماره دانشجوییو درج   http://register.tafreshu.ac.ir به آدرس اینترنتی

انتخـاب گزینـه   بـا  سـپس  و  ابتدا نسبت به تکمیل پرسشنامه دانشجویی اقدام، کلمه عبورو  دکاربريک
. در این خصـوص در صـورت   و امتحانی مشاهده نمایند تأییدیه انتخاب واحد، دروس خود را همراه با برنامه هفتگی

 گرفته شود. تماس  ،گروه مربوطه ارشناسکبا  الزم است ،دروس موردداشتن هرگونه سوالی در 

                      خـود اقـدام نماینـد.     نظـام وظیفـه  عیت تاییـد وضـ  مراحـل  کلیه پذیرفته شدگان مرد الزم است نسبت بـه تکمیـل    -3
در این خصوص سربازان ترخیصی الزم است در هفته اول بهمن ماه به دانشـگاه تفـرش مراجعـه و نامـه تـرخیص      

                  پایـان خـدمت) در روز شـروع کالسـها     کـارت  دارنـدگان کـارت معافیـت و     ،دریافت نمایند. بقیه افـراد (مشـمولین  
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش مراجعه تا در این خصوص راهنمایی شوند.اداره به 

 می باشد.  95بهمن ماه  16تاریخ شروع کالسها شنبه  -4

ــاریخ   -5 ــل از ت ــبانه قب ــجویان ش ــت  13/11/1395دانش ــی بایس ــگاه   م ــالی دانش ــور م ــد ام ــا واح ــاهنگی ب ــا هم                                ب
 نسبت به پرداخت شهریه علی الحساب اقدام نمایند.  (جناب آقاي نوري) 

واحـد هـاي    االزم است قبل از شروع کالسها ب خوابگاه دانشجوییو  صندوق رفاهر مربوط به به منظور پیگیري امو -6
  مربوطه تماس گرفته شود.

  "اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه تفرش"

  

  

  

  

  

  



  

  

  نقص مدارك  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  نظام وظیفهتکمیل مراحل  -قطعه عکس 6  952201010  علی اصغر میرجوادي  1
 -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی -تاییدیه پرداخت شهریه شبانه  953172006  محمد رضا گله مند  2

  کارشناسی دوره اصل گواهینامهارائه  - تکمیل مراحل نظام وظیفه
   تکمیل مراحل نظام وظیفه - مدرك کارشناسیارائه  – قطعه عکس 6  952211010  علی جندقی زاده  3
   تکمیل مراحل نظام وظیفه - قطعه عکس 6  956141013  فیض اله بیگی بهنام  4
 –مدرك کارشناسی ارائه  -تکمیل مراحل نظام وظیفه – قطعه عکس 6  952151007  مصطفی زارع راوندي  5

  پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی -برگ 1تصویر کارت معافیت 
   تکمیل مراحل نظام وظیفه - عکسقطعه  3 –مغایرت معدل   956141010  آسو رضایی  6
 - تکمیل مراحل نظام وظیفه -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  953171011  ابراهیم طغرایی سمیرمی  7

کارشناسی اصل گواهی موقت  ارائه – قطعه عکس 6 –کپی کارت معافیت 
  و کاردانی

کپی شناسنامه  - قطعه عکس 6 – پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  955121004  نفیسه قائمی  8
  ثبت نامی فرم هاي ناقص تکمیل  -و کارت ملی

 کپی شناسنامهسري  2 -اصل گواهی موقت کارشناسی و کاردانیارائه   956131019  سید محسن بنی فاطمی   9
تکمیل  - پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی – از همه صفحات 

  قطعه عکس 6 - مراحل نظام وظیفه
  قطعه عکس 4 -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  955151013  پایداري نژاد آذر شیما  10
پیگیري وصول مدارك از دانشگاه   -اصل گواهی موقت کارشناسی ارائه   953172005  عباس شریعت آرا  11

  شهریه شبانه تاییدیه پرداخت – تکمیل مراحل نظام وظیفه -  قبلی
         –– مدارك کاردانی و کارشناسیارائه  – مراحل نظام وظیفهتکمیل   953171012  مهدي عالئی  12

  قطعه عکس 6
پیگیري وصول مدارك از  - قطعه عکس 6 - تکمیل مراحل نظام وظیفه  956131018  حمیدرضا باقري تبار  13

   دانشگاه قبلی
  تکمیل فرم تعهد مغایرت معدل -رك کارشناسیمدارائه   955151015  فرزانه شریفی  14
   تکمیل مراحل نظام وظیفه - قطعه عکس 6  955121005  مصطفی نظري  15
تکمیل مراحل  -کپی کارت پایان خدمت -کپی شناسنامه و کارت ملی  956131017  علیرضا اتفاقی  16

  نظام وظیفه
کپی کارت پایان  -سري از تمام صفحات 2 کپی کارت ملی و شناسنامه  956131020  بابک بیگی محمدي  17

 تکمیل مراحل نظام وظیفه–مدرك کارشناسی و کاردانی ارائه  –خدمت 
  فرم تعهد مغایرت معدلتکمیل  -

  مدرك کاردانیارائه  - تکمیل مراحل نظام وظیفه  956131023  محمود محمودي شورابی   18
 1کپی شناسنامه و کارت ملی  – پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  955141004  سحر محمدي  19

  از تمام صفحات سري



  تکمیل مراحل نظام وظیفه  952151008  میثم میرزایی   20
  - قطعه عکس 6 - سري 2 کپی کارت ملی– سري 2 کپی کارت معافیت  956141012  علی عاطفی نیا  21

  دانشگاه قبلی  پیگیري وصول مدارك از – تکمیل مراحل نظام وظیفه
سري از تمام  2 کپی شناسنامه – قطعه عکس 6 -کارشناسیارائه مدرك   956141009  آیدین الهقلی زاده  22

پیگیري وصول مدارك از دانشگاه  -تکمیل مراحل نظام وظیفه – صفحات
  قبلی

  پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی –مدرك کارشناسی ارائه   955151012  مهوش احمدي اسالمی  23
تکمیل مراحل  -قطعه عکس 4 -ك از دانشگاه قبلیپیگیري وصول مدار  952201011  میالد شاه بگی سامانی   24

  نظام وظیفه
کپی شناسنامه و  - قطعه عکس 6  - و کارشناسی  مدرك کاردانیارائه   952171014  عود باقريمس  25

  تکمیل مراحل نظام وظیفه -سري از تمام صفحات 2کارت ملی 
پیگیري وصول  -سري از تمام صفحات  2کپی شناسنامه و کارت ملی  955151014  علیرضا حیدریان نجف آبادي  26

  قطعه عکس 6 -تکمیل مراحل نظام وظیفه -مدارك از دانشگاه قبلی
 -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی -کپی شناسنامه و کارت ملی  956131022  کیوان رضائی  27

  قطعه عکس 6 - تکمیل مراحل نظام وظیفه
تکمیل مراحل  - قطعه عکس 6 - مدرك کارشناسی و کاردانیارائه   956131024  رشاد یعقوبی  28

  نظام وظیفه
تکمیل  -  قطعه عکس 6 - اصل مدرك کارشناسی و کاردانیارائه   952151009  هادي نامور  29

  مراحل نظام وظیفه
تکمیل  - قطعه عکس 5 - ارائه اصل مدرك کارشناسی و کاردانی  952211009  عارف احمدپور کیوانی  30

            -  پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی -وظیفهمراحل نظام 
  سري از تمام صفحات 2کپی شناسنامه و کارت ملی

                                                                     تکمیل مراحل نظام وظیفه -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  956141015  رضا موگوئی  31
 2 کپی شناسنامه و کارت ملی -پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  956141011  زهرا سوري  32

  سري از تمام صفحات
  تکمیل مراحل نظام وظیفه - پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  952211011  اسماعیل فتاحی فرادنبه  33
  تکمیل مراحل نظام وظیفه  952171013  سلمان بابایی   34
  تکمیل مراحل نظام وظیفه  956141014  زردي سجاد گل  35
  تکمیل مراحل نظام وظیفه - پیگیري وصول مدارك از دانشگاه قبلی  956131021  علی ترابی  36
 -تکمیل مراحل نظام وظیفه - قطعه عکس 6 - نامه تاییدیه تحصیلی  952151005  محمد صالح عسکري زاده  37

سري از  2 کپی شناسنامه و کارت ملی –اصل مدرك کارشناسی ارائه 
  تمام صفحات

  -  952171001  امیر محمد اصدق پور  38
  تکمیل مراحل نظام وظیفه -مدرك کارشناسیارائه   953121503  محمدرضا کالنتري  39

 


