
 99ورودی  قابل توجه دانشجویان کارشناسی

 با سالم و احترام 

از ساعت  1400آذر ماه 28تاریخ  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

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

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

ریست از دفاتر ضرو 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 + 

ت تعیین شده در جه به شرایط ویژه کنونی و به منظور جلوگیری از تجمع افراد خواهشمند است راس ساعدر 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 طوماری، اراد 9930024

 2 طلوعی، جالل 9930023

 3 طاهریان، زینب 9930022

 4 شهبازبگیان، امیرحسین 9930021

 5 شهابی رابری، سعید 9930020

 6 شعبان پورناصری، امیر 9930019

 7 شاه ابادی، امیرعلی 9930018

 8 سنجانی، فربد 9930017

 9 زارع خورمیزی، محمدمهدی 9930016

 10 روح بخش، نیما 9930015

 11 رمضانی، امیرمهدی 9930014

 12 رضوی پاریزی، سیدمحمدهادی 9930013

 13 رسولی، علی اصغر 9930012

 14 خانعلی، ایدا 9930011

 15 چگینی، محمدمهدی 9930010

 16 عالمی کیا، مبینا 9930009

 17 جهانی، سجاد 9930008

 18 جمشیدی گوهری، فاطمه 9930007

 19 پسران شریف، سروش 9930005

 20 پاکدل بایگی، سیدمحمد 9930004

 21 اقاامینی، محمد 9930003

 22 اتشی میمندی، محمدجواد 9930001


