
  

  بسمه تعالی 
  برگ ثبت نام سالتحصیلی 

  �دوره شبانه  �روزانه دوره آزمون سراسري 
 

در سـهمیه  ...........................  کـد .............................................................  پذیرفته شده رشته......................................... ي خانم / آقا
  کرد و مدارك زیر را تحویل داد: به دانشگاه مراجعه اصل، با ارائه ...........................  اریختدر  ........................نهاد  ........................ منطقه
  �        اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن براي داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه  – 1
   �                                        کارنامه دوره پیش دانشگاهی اصل  – 2
  �                        اصل مدرك و یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه  – 3
   �                                  کارنامه دوره سه ساله دبیرستان با ذکر معدل  اصل - 4
   �    و کارنامه دوره دبیرستان دیم آموزش متوسطه اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهی آن براي داوطلبان نظام ق – 5
   �                                      اصل و گواهی مدرك پایان دوره کاردانی  – 6
   �          اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی بی قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت  – 7
  �                                                نام اینترنتی  رسید ثبت -8
  
  

از و وجود نام وي در لیسـت اسـامی قبـول شـدگان     سازمان سنجش آموزش کشور         مورخ           ناً با توجه به نامه شماره ضم

               نام بعمل آمد.   ثبت                    دوم سالتحصیلی /  نامبرده براي نیمسال اول
 
 

  از لحاظ وضعیت وظیفه عمومی یکی از مدارك ذیل را ارائه نموده ، و ثبت نام نامبرده بالمانع میباشد . 
  �                 (اصل کارت توسط مسئول آموزش دانشکده رویت شده است)هوشمند پایان خدمت کپی کارت  – 1
  �                     است) (اصل کارت توسط مسئول آموزش دانشکده رویت شدهکپی کارت معافیت هوشمند  -2
  �                  اصل برگ معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و یا ...) در مدت اعتبار آن  -3
  �        ر نیروهاي مسلح و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصیلی کارکنان پایور شاغل داصل گواهی اشتغال به خدمت  -3
  �  ها  ها و یا وزارتخانه وافقت باالترین مقام اجرایی سازمان مربوط براي ادامه تحصیل کارکنان متعهد خدمت در سازماناصل گواهی اشتغال به خدمت و م -4
  �                                    ) 2اصل فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان (فرم شماره  -5
  �                                        اصل موافقت نامه حوزه علمیه براي طالب علوم دینی  -6
  �                در سال جاري صادر شده براي دانشگاه محقق اردبیلی (معافیت تحصیلی) مجوز ثبت نام موقت اصل  7
  غیره (توضیحات) : ................................................................... 8
  
  
  
  
  کنترل شد و مسئولیت نقص مدارك بر عهده اینجانب است.  سال        نام  نام براساس مقررات ثبت : کل مدارك مربوط به ثبت -
  

  مسئول آموزش دانشکده                                                    


