
مدا رک الزم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید 
   

 تصویراصل شناسنامه  -

+ تصویراصل کارت ملی -2

 + تصویر  یهمدرک مقطع پا-3

قطعه5      4 /3عکس  -4

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای: اصل مدرک پیش دانشگاهی یا اصل مدرک دیپلم نظام  •

قدیم ویا اصل مدرک کاردانی پیوسته  

( گواهی موقت الزامی استدرصورت آماده نبودن اصل مدرک ، ارائه )

 ه کاردانی وریزنمرات آن پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته : اصل ویا گواهی پایان دور •

 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد: اصل ویا گواهی پایان دوره کارشناسی وریزنمرات آن  •

 پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی : اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی و ریز نمرات آن  •

پزشکی دستیاری گروه مخصوص پذیرفته شدگان مقاطع ارشد و -گواهی پایان طرح خدمت-5

 مدرک نظام وظیفه  مخصوص برادران -6

 ی: مدرک کاردان وستهیناپ یکارشناس •

 از داوطلب آزاد ( ری)غ یدانشگاه شی+پ پلمی: مدرک د وستهیپ یکارشناس •

 یارشد : مدرک کارشناس یکارشناس •

 ارشد ی: مدرک کارشناس یدکتر •

 :دیجهت ثبت نام ترم جد رمشمولیغ انیجهت دانشجو فهیوظ ازنظامیمورد ن مدارک

 باشد( یفاقداعتبارم یمیقد ی)کارتها  یکیخدمت الکترون انیکارت پا

 باشد( یفاقداعتبارم یمیقد ی)کارتها  یکیالکترون میدا تیکارت معاف

 مسلح(حتماًموافقت سازمان جهت ثبت نام دردانشگاه عنوان شود( یروهاین نیشاغل ینامه شغل تینامه ورضا

 هیطالب حوزه علم یلیتحص تینامه وکارت معاف

 مهیضم دیبا زیرا ن ریاز موارد ز یکیداوطلب  طیبوده و با توجه به شرا یمدارک باال الزام هیکل یلیثبت نام بر اساس مقطع تحص جهت

 گردد.



گردد. مهیضم دیبا زین "ینامه انصراف"باشد  یم یاز مقطع قبل یانصراف یکه دانشجو ی: در صورت 1 تذکر

 یاز خدمت به دانشگاه مراجعه کرده و نامه ا صیجهت ترخ ستیبا یم "بتیدرصورت اعزام بدون غ"خدمت  نی: افراد در ح 2تذکر

 ت نام رادارند.ثب طیشرا یلیتحص تی.ودرصورت اخذمعافندینما افتیاز خدمت در صیحساب و ترخ هیجهت تسو

 دیبا زین "بتیبرگه اعزام به خدمت بدون غ"برگه اعزام به خدمت باشد  یبوده و دارا لیکه دانشجو فارغ التحص ی: در صورت3تذکر

 گردد. مهیضم

 مهیضم دیبا زین "انقضاء خیموقت با ذکر تار تیبر معاف یبرگه مهردار مبن"موقت باشند  تیمعاف یکه دانشجو دارا ی: در صورت4تذکر

 دانشگاه دهد. لیتحو دیاصل برگه را با ندهیگردد و در آ

را ندارند.}فقط 96-97اول مسالیمجوزثبت نام درن یدرمقطع قبل یسقف سنوات و واردشدن به زمان مهلت معرف تی: عدم رعا5تذکر

به بعدمجازبه ثبت نام  یشناسکار90و 89مهر یهستند.ورود وستهیناپ یبه بعدمجازبه ثبت نام کارشناس یکاردان92بهمن یورودها

ثبت نام  خهامجازبهیتار نیقبل ازا یها یهستند.ورود یبعدمجازبه ثبت نام دکتر رشدبها 92مهر یارشدهستند.ورود یکارشناس

 باشد.{ یآن بعهده دانشجوم تیعدم رعا تی.مسولستندین

 گذشته باشد. یازمقطع قبل کسالیاز شیدبی: نبا6تذکر

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای: گواهی پیش دانشگاهی و دیپلم  •

 برگ تصویر آنها سه ساله و 

 برگ تصویرآن پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته : گواهی اتمام دوره کاردانی +  •

 رگ تصویر آنب پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد : گواهی اتمام دوره کارشناسی  +  •

پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی : گواهی اتمام دوره کارشناسی ارشد ویا دکترای  •

حرفه ای 


