مدارك مورد نياز براي ثبتنام از پذيرفته شدگان
رديف

مورد (ديپلم يا مدرك
تحصيلي)
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نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

 -اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار

 -بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم ،سال

ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا

ما قبل و دو سال ماقبل ديپلم

هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا

ميبايست با سه سال تحصيل مندرج در

هنرستان با درج نوع ديپلم ،بخش و شهرستان

ليست يكسان باشد.

محل اخذ ديپلم.
 تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از گواهي تحصيلي سال ماقبل و  2سال ماقبل2-1

رشتههاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد

نظام قديم آموزش متوسطه ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با حداكثر تا پايان  11/60/79باشد.
مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با
درج بخش و شهرستان سال ماقبل و  2سال

 -عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان ديپلم

قبل از ديپلم.

مندرج در فايل اطالعات يكسان باشد.

 اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظامقديم با قيد معدل كتبي ديپلم با امضاء و ممهور
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به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

 رشتههاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)

 اصل مدرك يا گواهي پايان دورهپيشدانشگاهي با مهر و امضاي مدير مركز
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پيشدانشگاهي با درج رشته تحصيلي ،بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي.

 تاريخ اخذ دوره پيشدانشگاهي در هر يكاز رشتههاي تحصيلي نيمسال اول و دوم
بايد حداكثر تا پايان  11/60/79باشد.

 اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام2-2

جديد با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا

 -بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره

هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ

پيشدانشگاهي ،اخذ ديپلم و

مدرك.

سال ماقبل از ديپلم ميبايست با سه

 اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با1-2

نظام جديد آموزش متوسطه مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با

سال تحصيل مندرج در ليست يكسان
باشد.

درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
 اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظامجديد (رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،علوم
انساني و علوم و معارف اسالمي) در هر يك از  -نمرات دروس موثر در كارنامه ،معدل كتبي
سالهاي  1134به بعد با امضاء و مهر دبيرستان ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا نظام
قديم آموزش متوسطه براي پذيرفتهشدگان
يا سازمان آموزش و پرورش.

4-2

رشتههاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس

5-2

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيشدانشگاهي

سوابق تحصيلي و همچنين عنوان ديپلم و

(رياضي فيزيك ،علومتجربي ،علوم انساني،

پيشدانشگاهي ارائه شده با اطالعات ارائه

علوم و معارف اسالمي و هنر) ازسال 1171با شده در زمان ثبت نام بايد يكسان باشد.
امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و
پرورش
-دانشجويان اخراجي آموزشي و يا

دانشجويان :اخراجي
1

آموزشي و يا انصرافي
مؤسسات آموزش عالي

 -اصل فرم انصراف از تحصيل

دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي حداكثر تا تاريخ
 26/12/70الزم است فرم انصراف از تحصيل

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك
تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي
و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده
دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل
ارائه نمايند( .فرم شماره  – 1ص 44دفترچه
شماره )1
 در خصوص دارندگان مدرك معادل مفادبخشنامه شماره  99011/2مورخ 23/65/72

دارندگان مدرك:
4

معادلكارداني

 اصل مدرك و يا گواهي دانشآموختگي دردورهي معادل.

معاونت آموزشي وزارت متبوع مالك عمل
ميباشد .ضمنا قبولي پذيرفتهشدگان
داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد
بخشنامه مذكور نميباشند ،لغو خواهد
شد.

دارندگان مدرك كارداني
5

 -تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ

دانشگاهها و مؤسسات

11/60/79

آموزش عالي
 اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوقديپلم).

(فارغالتحصيالن رشتههاي گروه آموزش

دارندگان مدرك
0

 پايان طرح نيروي انساني تاريخ 11/60/79پزشكي) پذيرفتهشدگانرشتههاي

كارداني گروه آموزشي

تحصيلي نيمسال اول و يا 16/11/79

پزشكي

براي رشتههاي تحصيلي نيمسال دوم
باشد.
 با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا11/60/79
 اصل و يا گواهي مدرك كاردانيپيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي،

 -شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد.

دانشگاه جامع علمي – كاربردي و يا دانشگاه
آزاد اسالمي.

9

دارندگان مدرك كارداني
پيوسته

 -اصل يا گواهي تحصيلي سال اول ،دوم و

 -بخش و شهرستان محل اخذ سال

سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي

تحصيلي اول ،دوم و سوم ميبايست با

مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك.

سهسال ذكر شده درليست يكسانباشد.
 بررسي معدل كتبي ديپلم نظام جديدآموزش متوسطه براي

 مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل بهجاي مدرك پيشدانشگاهيبراي پذيرفتهشدگان پذيرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي پذيرش
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي.
مالك عملوقابلقبول ميباشد.
ديپلمههايفني مشمول سوابق
نميشوند.
 -اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصوير از

3

تمام صفحات آن

-------------------------------------

كليه پذيرفتهشدگان
7

 اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصويرپشت و روي آن

-------------------------------------

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك
تحصيلي)

نوع مدرك

توضيح و موارد بررسي

  0قطعه عكس تمامرخ  1×4تهيه شده درسال جاري(برادران مشمول نظام وظيفه 3

16

-------------------------------------

عدد)
 بايد واجد شرايط عمومي قيد شده در-------------------------------------

11

دفترچه راهنماي و ثبتنام شركت در آزمون
(شماره  )1باشند.

12

11

كليه پذيرفتهشدگان
(برادران)

 با توجه به يكي از بندهاي مندرج در -مدرك وضعيت نظام وظيفه.

صفحه  10دفترچه راهنماي ثبتنام و
شركت در آزمون (دفترچه شماره )1

