
                                   

 

 .....................صادره از  ...................شماره شناسنامه  دارنده ................ فرزند ................................... اینجانب
 فارغ التحصیل  ...........کد ملی ....................دارای 

 مدرک کارشناسی پیوسته می باشند.(: )قسمت  الف مربوط به پذیرفته شدگانی است که دارای توضیح

)به حروف (................  .................... (با معدل)به عدد ....................... رشتهناپیوسته  /پیوسته دوره کارشناسی :الف
 .میباشم.............................آموزش عالی  از دانشگاه/موسسه .....و سال........ .........در ماه ..

مدرک دریافت نموده )توضیح: قسمت ب مربوط به پذیرفته شدگانی است که در دو مقطع کارشناسی ناپیوسته وکاردانی 
 (اند.

و  ................ در ماه ........... ()به حروف ( ...................با معدل)به عدد ....................... رشته دانی: دوره کارب
 .............................. می باشم.  سال............. از دانشگاه/موسسه

)حداکثر تا تاریخ  درخواست تاییدیه تحصیلی برمبنی  0/1399/ مورخ 1399-1400متعهد می شوم نامه شماره 
ارسال گردد. در صورت عدم ارائه نامه تاییدیه تحصیلی و ضمائم تا تاریخ مذکور و  تحویل وه ( به این موسس30/09/1399

از ادامه تحصیل من ممانعت  در هر مرحله مجاز استاین موسسه آموزش عالی  ،ین تکمیل ننمودن  پرونده ثبت نامهمچن
 به عمل آورد.

                                                                                                                                                                                                  نشانی منزل:

                                                                                                                         تلفن همراه:                                                                      تلفن ثابت:                                    کد پستی:                                           

 نشانی محل کار:

 تلفن محل کار:

     وضعیت نظام وظیفه:                                                                                               وضعیت تاهل:                        

) دانشجو می بایست مدارکی که توسط پست ارسال می کند را در این  چک لیست مدارک پستی 
 محل عالمتگذری کند ( 

اصل گواهی   یا       (الزامیست رهیا گواهی ریز نمدر صورت عدم ثبت معدل در ریز نمره ارائه ریز نمره  )کپی برابر اصل دانشنامه کارشناسی
        موقت کارشناسی 

 یا کپی برابر اصل   یا      الزامیست رهیا گواهی ریز نمدر صورت عدم ثبت معدل در ریز نمره ارائه ریز نمره  )کپی برابر اصل دانشنامه کاردانی 
      گواهی موقت کاردانی   

     کپی کارت پایان خدمت               کپی کارت ملی                   کپی صفحات اول و توضیحات شناسنامه     

       (  فرم معدل یا گواهی معدل ) در صورت آماده نبودن مدرک            قطعه (  3)    3*4عکس 

فارغ التحصیل شده اند  1398-999دانشجوياني که در نیمسال دوم سال تحصیلی )    فرم واحد های گذرانده
را تکمیل و به مهرو امضای 1واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر" مندرج در دفترچه شماره فرم مخصوص تعداد "الزم است 

        خانوادگی و امضا نام و نام                                                                                                           .دانشگاه مربوطه رسانده و همراه با سایر مدارک ارائه نمایند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 ثبت نام فرم

 (فرم به همراه مدارک ثبت نام از طریق پست ارسال شود )

 FTR26-01شماره سند: 
 تاریخ: 


