
 

 ی کاویانـــه آموزش عالــسسمؤ اطالعیه      
 کارشناسی پیوسته(مقطع ) 1400-1401سال تحصیلی  سراسریشدگان آزمون پذیرفتهنام مدارک الزم جهت ثبت

      

 تعداد کپی از مدارک رکدــم  نوع ردیف

 ---- هوشمند اصل کارت ملی 1

 سری 2 )پشت و رو( هوشمند از کارت ملی کپـی 2

 ---- اصل شناسنامه 3

 سری 2 از تمامی صفحات شناسنامه کپـی 4

 سری 1 از صفحه اول دفتر چه بیمه کپـی 5

 --- قطعه 6         (  تمام رخ3* 4عکس )  6

7 
 نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه دوماصل کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی

 (6-3-3نظام آموزشی جدید )
--- 

8 
 نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه دومفارغ التحصیلی و گواهیکارنامه  کپـی

 (6-3-3نظام آموزشی جدید )
 سری 2

9 
 نامه پایان تحصیالت دوره متوسطهو گواهی اصل کارنامه فارغ التحصیلی

 )نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی(
--- 

10 
 نامه پایان تحصیالت دوره متوسطهو گواهی کارنامه فارغ التحصیلی کپـی

 )نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی(
 سری  2

11 
 نامه پایان دوره پیش دانشگاهیو گواهی اصل کارنامه فارغ التحصیلی

 )نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی(
--- 

12 
 نامه پایان دوره پیش دانشگاهیو گواهی کارنامه فارغ التحصیلی کپـی

 سالی واحدی یا ترمی واحدی()نظام 
 سری  2

13 
ها و مؤسسات آموزش دیپلم نظام قدیم و یا مدرك کاردانی )فوق دیپلم( دانشگاهاصل 

 و ریز نمرات آن ايههاي فنی و حرفعالی و کاردانی پیوسته آموزشكده
--- 

14 
آموزش ها و مؤسسات دیپلم نظام قدیم و یا مدرك کاردانی )فوق دیپلم( دانشگاه کپـی

 و ریز نمرات آن ايههاي فنی و حرفعالی و کاردانی پیوسته آموزشكده
 سری 2

15 
 حصیلی بجز دارندگان مدرك کاردانیاصل رسید پستی تاییدیه آخرین مدرك ت

 (پیشخوان دولت)دریافت از طریق دفاتر خدمات 
--- 

16 
 وضعیت نظام وظیفه )مخصوص برادران(مدرك آخرین  اصل

 (اصل برگه معافیت تحصیلی –پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم هوشمند )اصل کارت 
--- 

17 
 مدرك آخرین وضعیت نظام وظیفه )مخصوص برادران( کپـی

 (اصل برگه معافیت تحصیلی و یایا کارت معافیت دائم هوشمند )اصل کارت پایان خدمت 
 سری 3

18 
 هاپرداخت مبلغ اولیه ثبت نام براي کلیه رشته

 پذیر است(خوان در داخل مؤسسه امكان)پرداخت توسط دستگاه کارت
--- 

 


