
 

 مدارک الزم برای تشکیل پرونده

 با امضای دانشجو و ولی محترم  5 تا 1نسخه چاپی فرم ثبت نام اينترنتی و فرم های تکمیل شده  -1

 اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپی از تمام صفحات آن  -2

 رو  اصل كارت ملی و يك برگ فتوكپی پشت و -3

 قطعه( 12با پشت نويس كامل)مشموالن نظام وظیفه :  3*4قطعه عکس تمام رخ  6 -4

 معافی و ... –اصل و فتوكپی : دفترچه آماده به خدمت و يا كارت پايان خدمت  -5

 م از خدمات درمانی،تامین اجتماعی،ارتش و ...(اصل و فتوكپی : دفترچه بیمه)اع -6

 دسته بندی ذيل :نوع تحصیل طبق مدارک تحصیلی با توجه به  -7

 :(6-3-3آموزشی) دانش آموزان نظام جديد –الف 

صیالت  -1-الف-7 صل و فتوكپی گواهی نامه پايان تح ضاا سطه با مهر و ام چنانچه ارائه ) :دوره دوم متو

 پايانگواهی موقت مربوطه الزامی اسللتب بدي ی اسللت با قب  از  اصلل مدرک در زمان ثبت نام امکان پذير نباشللدا ارائه  اصلل 
 (ضلروری می باشدب گواهلی نامه اص نيمسال دوم سال بحصيلیا ارائه 

صره(  ست. درصورت باقی ماندن درس یا دروسیتب شهریور ماه الزامی ا برای  اتمام تحصیل حداکثر تا پایان 

شگاه, قادر به ثبت نام نخواهید بود صورت قبولی در دان صورت عدم دی ماه, حتی در ست در  توجه . بدیهی ا

 .گردد شدگان لغو میاین دسته از پذیرفتهبه این مورد ثبت نام 

 با مهر و امضا )گزارش كلی سوابق تحصیلی پايه های دهم تا دوازدهم(  602فرم  -2-الف-7
 

  كارنامه سه سال آخر دبیرستان با مهر و امضا )پايه دهم تا دوازدهم(اصل  -3-الف-7
 

 دانش آموزان نظام سالی واحدی يا ترمی واحدی: –ب            

مدرک  اص )چنانچه ارائه  : اصل و فتوكپی گواهی نامه پايان دوره پیش دانشگاهی و فتوكپی آن -1-ب-7

شدا ارائه  ص در زمان ثبت نام امکان پذير نبا ست با قب  از پايان برم دوم ا ارائه  ا ستب بدي ی ا گواهی موقت مربوطه الزامی ا
 پيش دانشگاهی ضروری می باشدب( گواهی نامه اص 

صره(  ست. درصورت باقی ماندن درس یا دروسی برای تب شهریور ماه الزامی ا اتمام تحصیل حداکثر تا پایان 

شگاه, قادر  صورت قبولی در دان صورت عدم به ثبت نام نخواهید بوددی ماه, حتی در ست در  توجه . بدیهی ا

 .گردد شدگان لغو میاین دسته از پذیرفتهبه این مورد ثبت نام 
 

سطه )ديپلم( حاوی معدل كتبی -2-ب-7 صیالت دوره متو صل و فتوكپی گواهی نامه پايان تح  : ا

گواهی موقت مربوطه الزامی استببدي ی است با قب   ص امدرک در زمان ثبت نام امکان پذير نباشداارائه  اص چنانچه ارائه )

 (ديپلم ضروری می باشدب گواهی نامه اص از شروع نيمسال دوم سال بحصيلیا ارائه 
 

صل  -3-ب-7 صیلیا شگاهی  كارنامه تح ضا دوره پیش دان سوابق با مهر و ام صه  )منظور همان برگ خال

است که حاوی معدل کل )ومعدل کتبی( مطابق با معدل کل تحصیلی ضمن سال پیش دانشگاهی)با مهر و امضا(ی 

  )و کتبی( مندرج در گواهی نامه پیش دانشگاهی باشد (



 
)منظور همان برگ خالصه سوابق تحصیلی با مهر و امضا  ديپلمدوره  كارنامه تحصیلیاصل  -4-ب-7

معدل کل و کتبی مندرج در ضمن سال سوم)با مهر و امضا(ی است که حاوی معدل کل ومعدل کتبی مطابق با 

 گواهی نامه دیپلم باشد (

 دانش آموزان نظام قديم: -ج 

اصل و فتوكپی گواهینامه تأيید شده دوره چهارساله يا شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه  -1-ج-7

 به همراه ريزنمرات

قبل ديپلم به اصل و فتوكپی مدرک يا گواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل ديپلم ودو سال ما -2-ج-7

 همراه ريزنمرات

شکده های  -د  سته آموز سات آموزش عالی وكاردانی  پیو س شگاهها ومؤ دارندگان مدرک كاردانی دان

 پرورش: فنی وحرفه ای وابسته به وزارت آموزش و

اصللل و فتوكپی مدرک تأيید شللده دوره كاردانی)فوپ ديپلم(با قید تاريذ اخر مدرک تا  -1-د-7

31/6/1400  

 اصل يا گواهی ديپلم متوسطه وسال ماقبل ديپلم -2-د-7
 

 كارنامه)ريزنمرات( تأيیدشده كاردانی -3-د-7
 

 اصل كارنامه تأيیدشده ديپلم -4-د-7

شگاهی مالک عم  مدرک كاردانی دانش آموختگان دوره تذکر( شرط معدل به جای مدرک پيش دان سته بدون  های كاردانی پيو

 399های كاردانی مصوب جلسه آيين نامه آموزشی دوره 63شودب واحدهای درسی گذرانده شده اين داوطلبان مطابق ماده واقع می
 .باشدمعادل سازی نمیشورای عالی برنامه ريزی قاب   14/2/1376مورخ 

 رسید ارزش تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت -8

ضیح( ست پذيرفته  تو شی وزارت آموزش و پرورش, الزم ا سنجش و پايش كيفيت آموز ست محترم مركز  شنامه ريا بابوجه به بخ

سامانه  صيلی وزارت آموزش و پرورش "شدگان با مراجعه به  با انتخاب  https://emt.medu.irبه آدرس  "باييديه مدارک بح
اقدام به درخواسللت ارسللال كارنامه فارا التحصلليلی و گواهی مح  های بحصللي  دوره دوم  "سللوابق فارا التحصلليلی "گزينه 

يه پرداخت دريافت و پس از ثبت اطالعات و پرداخت هزينه, كدپيگيری و باييد متوسطه)سه سال آخر( به دانشگاه مح  قبولی نمايند
 رسيد آن را بحوي  دانشگاه دهندب نمايند و

ويژه –و يا گواهی دانش آموختگان دوره های معادل)دارندگان مدرک معادل كاردانی درک م اصللل

سترش آموزش عالی وزارت  شورای گ شرط آنکه دوره فوپ بامجوز  صرافی(به  داوطلبان اخراجی و ان

 مورد تأيید وزارت متبوع باشد. علوم برگزار شده ومدارک معادل آنان

 حکم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت. -9
 

سات آموزش عالي در زمان ثبت نام : تركر س شگاهها ومؤ ساير دان صرافي از  شجويان ان صراف  ملزمدان به ارائه نامه ان

وتسويه حساب با قيد تاريخ انصراف)برادران حتماً شماره وتاريخ لغومعافيت تحصيلي در نامه ذکر شده باشد(ازدانشگاه 

 يا مؤسسه محل تحصيل قبلي خود مي باشند.

 آموزش دانشگاه اداره  

https://emt.medu.ir/

