شماره:

چک لیست پرونده تحصیلی نو دانشجویان سال 0011

تاریخ دریافت:

مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

تاریخ بررسی و تشکیل پرونده:
شماره دانشجویی:

نام و نامخانوادگی:

شماره ملی:

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی :کاردانی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

ردیف

تایید دانشجو

3

 0برگ تصویر پشتو روی کارت ملی

0

 0برگ تصویر دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن)

تایید بایگان

2

 0نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه

ردیف

0

 3قطعه عکس تمامرخ  3×4تهیه شده در سال جاری

تایید دانشجو

عنوان مدرک

عنوان مدرک

تایید بایگان

مدارک هویتی و نظام وظیفه

آخرین مدرک نظام وظیفه
 1برگ تصویر کارت پایان خدمت هوشمند

5

یا  1برگ تصویر کارت معافیت دائم هوشمند
یا اصل برگ معافیت موقت هولوگرامدار
یا اصل برگ معافیت تحصیلی

ردیف

دانشجوی آموزش عالی

0-0
0-2

گواهی موقت یا اصل گواهی پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه
نظام آموزشی جدید 6-3-3

اصل فرم ( 206گزارش کلی سوابق تحصیلی پایههای دهم تا دوازدهم)

0-3

اصل کارنامه فارغالتحصیلی دوره دوم متوسطه

2-0

گواهی موقت یا اصل گواهی پایان تحصیالت دوره پیشدانشگاهی

2-2
2-3
2-0

نظام آموزشی سالیواحدی یا
ترمیواحدی

گواهی موقت یا اصل گواهی پایان تحصیالت دیپلم متوسطه
اصل کارنامه فارغالتحصیلی دوره پیشدانشگاهی
اصل کارنامه فارغالتحصیلی دیپلم متوسطه

2-5

اصل مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم (پایه دوم دبیرستان و یا هنرستان)

3-0

اصل گواهی پایان تحصیالت دوره چهارساله یا دوره ششساله دبیرستان و یا هنرستان

3-2

نظام قدیم آموزش متوسطه

3-3
0
5

اصل گواهی سال ماقبل دیپلم (پایه سوم یا پایه پنجم دبیرستان و یا هنرستان)
اصل گواهی دو سال ماقبل دیپلم (پایه دوم یا پایه چهارم دبیرستان و یا هنرستان)

دارندگان مدرک کاردانی یا
مدرک معادل کاردانی
دانشجوی انصرافی /اخراجی

اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره کاردانی یا دوره معادل کاردانی
اصل فرم انصراف از تحصیل با قید تاریخ انصراف حداکثر تا تاریخ ( 2311/26/62دانشجوی دوره
روزانه) یا با قید تاریخ انصراف حداکثر تا تاریخ ( 2400/00/20دانشجوی سایر دورههای تحصیلی)

تایید دانشجو

نظام آموزشی متوسطه /

عنوان مدرک

تایید بایگان

مدارک تحصیلی

ردیف

تایید دانشجو

تایید بایگان

ردیف

0

برگههای ثبتنام ورودی جدید با امضاء و اثر انگشت

0

کارنامه سالمت جسم

2

برگ تثبیت ثبتنام غیرحضوری در سامانه پذیرش

5

کارنامه سالمت روان

3

پرسشنامه تکمیل شده مرکز آمار و کامپیوتر

6

تایید دانشجو

عنوان مدرک

عنوان مدرک

تایید بایگان

سایر مدارک

حکم مرخصی ساالنه کارمندان دولت یا موافقت رسمی
بدون قید و شرط

2

اصل گواهی تایید شده فرمانداری شهرستان محل اقامت یا تحصیل داوطلبانی که در زمان وقوع بالیای طبیعی (سیل و زلزله) آسیب جانی و
مالی دیدهاند.
اصل فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان رشتههای مختلف تحصیلی سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی سیل و زلزله

توضیحات دانشجو

توضیحات بایگان

تایید دانشجو

ردیف
0

عنوان مدرک

تایید بایگان

مدارک پذیرفتهشدگان سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی (سیل و زلزله)

