
 

 دانشجویی:شماره  شماره ملی: خانوادگی:نام و نام

  کارشناسی پیوسته          کاردانی ناپیوستهمقطع تحصیلی:  رشته تحصیلی:

 

 تایید بایگان عنوان مدرک ردیف تایید بایگان عنوان مدرک ردیف

  تهیه شده در سال جاری 3×4رخ قطعه عکس تمام 3 1

5 

 آخرین مدرک نظام وظیفه

 خدمت هوشمند انیکارت پابرگ تصویر  1

 دائم هوشمند تیکارت معافبرگ تصویر  1 یا

 دار موقت هولوگرام تیبرگ معافاصل  یا

 اصل برگ معافیت تحصیلی یا

 
  نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه 1 2

  و روی کارت ملیبرگ تصویر پشت 1 3

  برگ تصویر دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( 1 4

 

 

 

 1401سال  چک لیست پرونده تحصیلی  نو دانشجویان

 کارشناسی پیوستهو  ناپیوسته طع کاردانیامق
 :تشکیل پروندهتاریخ 

 تایید بایگان عنوان مدرک  ردیف

1-6 

 6-3-3نظام آموزشی جدید 

  اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه

  های دهم تا دوازدهم()گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه 602اصل فرم  2-6

  التحصیلی دوره دوم متوسطهاصل کارنامه فارغ 3-6

1-7 

واحدی یا نظام آموزشی سالی

 واحدیترمی

  دانشگاهیمدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره پیشاصل 

  اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دیپلم متوسطه 2-7

  دانشگاهیالتحصیلی دوره پیشاصل کارنامه فارغ 3-7

  التحصیلی دیپلم متوسطهاصل کارنامه فارغ 4-7

  یا هنرستان( اصل مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم )پایه دوم دبیرستان و 5-7

1-8 

 نظام قدیم آموزش متوسطه

  ساله دبیرستان و یا هنرستاناصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره چهارساله یا دوره شش

  اصل مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم )پایه سوم یا پایه پنجم دبیرستان و یا هنرستان( 2-8

  )پایه دوم یا پایه چهارم دبیرستان و یا هنرستان( اصل مدرک یا گواهی دو سال ماقبل دیپلم 3-8

9 
دارندگان مدرک کاردانی یا مدرک 

 معادل کاردانی
  یا دوره معادل کاردانی کاردانی پایان تحصیالت دوره گواهی یا مدرک اصل

 دانشجوی انصرافی / اخراجی 10
)دانشجوی دوره روزانه(  25/12/1400 خیانصراف حداکثر تا تار خیتار دیبا ق لیفرم انصراف از تحصاصل 

 های تحصیلی()دانشجوی سایر دوره 31/06/1401با قید تاریخ انصراف حداکثر تا تاریخ  یا
 

  نام ورودی جدید با امضاء و اثر انگشتهای ثبتبرگه 11

  غیرحضوری در سامانه پذیرش نامثبت تیبرگ تثب 12

  پرسشنامه مرکز آمار و کامپیوتر 13

  کارنامه سالمت جسم 14

  کارنامه سالمت روان 15

  حکم مرخصی ساالنه کارمندان دولت یا موافقت رسمی بدون قید و شرط 16

  .اندهدید یو مال یجان بیو زلزله( آس لی)س یعیطب یایکه در زمان وقوع بال یداوطلبان لیتحص ایشهرستان محل اقامت  یشده فرماندار دییتا یگواهاصل  17

  و زلزله لیس یعیطب یایبال ریمناطق درگ هیسهم یلیمختلف تحص یهارشته شدگانرفتهیفرم مخصوص اخذ تعهد از پذاصل  18


