
 1400ورودی  قابل توجه دانشجویان کارشناسی

 با سالم و احترام 

از ساعت  1400آذر ماه 22تاریخ  یکشنبهدر روز جهت تطبیق مدارک و تکمیل فرآیند ثبت نام  طبق جدول ذیل ،دانشجویان ورودی جدید 

ن حضور چنانچه دانشجویی امکا اتاق آموش مراجعه نمایند. -طبقه همکف -دانشکده مهندسی دریا آموزشبه دفتر  45:13الی  8

 آموزش( موضوع را به دفتر aut.ac.irlsafari@در زمان اعالم شده را ندارد الزم است در اسرع وقت ازطریق ارسال ایمیل )

 دانشکده اطالع دهد.

 در هنگام مراجعه حضوری اصل مدارک زیر را )که قبال در پورتال دانشگاه بارگزاری نموده اند( به همراه داشته باشند:دانشجویان ضروریست 

 عکس سه قطعه    -1

 گواهی دیپلم    -2

 ریزنمرات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم    -3

 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی با ریز نمرات )نظام قدیم(    -4

دانشجویانی که نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود در سایت سازمان نظام وظیفه اقدام نموده اند و معافیت تحصیلی ایشان -

دام نمایند. همچنین در مورد دانشجویانی که در صادر شده است، الزم است نسبت به بارگزاری فرم معافیت تحصیلی در پورتال خود اق

ضروریست از دفاتر  با توجه به اینکه مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند می باشد )عدم معافیت(سایت نظام وظیفه وضعیت درخواست شان 

 و یا سازمان نظام وظیفه پی گیری های الزم را انجام دهند. 10پلیس + 

جه به شرایط ویژه کنونی و به منظور جلوگیری از تجمع افراد خواهشمند است راس ساعت تعیین شده در در پایان تاکید می گردد با تو

 دفتر حضور داشته باشید و همچنین چنانچه مدارک کامل نیست پیش از تاریخ مراجعه نسبت به تکمیل آن اقدام نمائید.

 با آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون

 ده مهندسی دریادانشک آموزشدفتر 

17/9/1400  

mailto:lsafari@aut.ac.ir


 
 

 
  

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی

 1 ونکی فراهانی، ثنا 40030061

 2 مقصودی، ثمر 40030060

 3 عطائی، علی اصغر 40030057

 4 عباسی، علیرضا 40030056

 5 صفاری نیا، تیام 40030055

 6 سلطانی، حمیدرضا 40030054

 7 حسینی طباطبائی، سیداهورا 40030050

 8 جوهری مقدم، مرتضی 40030049

 9 ثقفی، علیرضا 40030047

 10 اذرمهر، محمد 40030045

 11 احمدی لیچائی، علی 40030044

 12 احمدی تبریز، فاطمه 40030043

 13 یاورزاده، محمدرضا 40030042

 14 یاری دشتی، زینب 40030041

 15 همت زاده، مهراد 40030040

 16 هاشمی، سیدیوسف 40030039

 17 پوراصفهانی، احمدنساج  40030038

 18 نارکی، محمدسعید 40030037

 19 منصورکیائی، رضا 40030036

 20 معصومی، فاطمه 40030035

 21 مسیب زاده، فاطمه 40030034

 22 مدبر، مالحت 40030033

 23 مختاری، سیدنیما 40030032


