
 باسمه تعالی 

 پردیس شهید مطهری زاهدان

 دیپلم نظام قدیم( ویژه داوطلبین ) 9139 بهمنودی  نام دانشجویان کارشناسی پیوسته ورچک لیست بررسی مدارک ثبت  

                      :          دانشجو نام خانوادگی                                                         نام:        

 شماره دانشجویی:                                                  رشته تحصیلی:                                                                   
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  1399/ 12/08مورخ   710/ 136513ماره دستورالعمل ش 5کنترل شرایط بند ) نام ایشان در فایل ارسالی سازمان سنجش وجود دارد. - 

 رورش پ نسانی وزارت آموزش وی امرکز برنامه ریزی نیرو

 نام، تاریخ، امضا 

 .(توضیحات مشاهده شودبه بعد بر اساس شناسنامه می باشد.)  57/ 1/7سال می باشد. متولد  24حداکثر سن -

 ( صحیح است.در صورت تاثیرمعدل کتبی دیپلم و پیش دانشگاهی ایشان ) -

 امضا  ،خنام، تاری

 نیست.    14معدل کل دیپلم، کمتر از  -

 ( صحیح است.در صورت تاثیرنمرات امتحان نهایی ایشان در ریز نمرات و سامانه ) -

 نام، تاریخ، امضا 
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 + وجود دارد. ( )ثبت نام حضوریمدارک الزم در پرونده تحصیلی ردیف 

 وجود ندارد.-

 )با اصل مدارک مقایسه شود( پرینت ثبت نام غیر حضوری –3 پرینت قبولی سازمان سنجش -2از دیپلم رتتعهد نداشتن مدرک باال-1 1-3

اصل مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ   4

 ( نظام آموزشی قدیممدرک پیش دانشگاهی ) 

 امضا  ،نام، تاریخ

اصل مدرک پایان دوره دیپلم  متوسطه نظام آموزشی با مهر و امضاء مدیر  دبیرستان با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل   5

 ( نظام آموزشی قدیماخذ مدرک ) 

 نام، تاریخ، امضا 

دبیرستان یا اداره کل آموزش و پرورش   راصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با امضاء و مه 6

 ( نظام آموزشی قدیم) 

 نام، تاریخ، امضا 

 نام، تاریخ، امضا  ( نظام آموزشی قدیماصل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره کل آموزش و پرورش )  7

 نام، تاریخ، امضا  (مخصوصا توضیحات شناسنامهتصویر از تمام صفحات آن) نسخه  2اصل شناسنامه به انضمام  8

 نام، تاریخ، امضا  نسخه تصویر پشت و روی آن 2اصل کارت ملی به انضمام  9

 نام، تاریخ، امضا  تهیه شده در سال جاری  3×4قطعه عکس تمام رخ  12 10

 نام، تاریخ، امضا  https://emt.medu.irحصیلی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی تتاییدیه -2و  +(10پلیس معافیت حوزه نظام وظیفه)-1 11

 نام، تاریخ، امضا  مدارک ایثارگری )خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان(  12

( تا  .(99ت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسرییا رعا برای دانشجویان انصرافی از دانشگاه های دیگراصل فرم انصراف از تحصیل ) 13

 98/ 12/ 25مورخ 

 نام، تاریخ، امضا 

 نام، تاریخ، امضا  .( 99نی که در این مقطع تحصیل کرده اند، با رعایت ضوابط مندرج در دفترچه آزمون سراسریبرای کسااصل مدرک کاردانی ) 14

  پرورش مورد نیاز آموزش و  نهایی رشته های ذیرفته شدگانپمربوط به فرم های  15

 تاریخ:                            امضاء:                            نام و نام خانوادگی بررسی کننده:                  

اشی از  مسئولیت و عواقب نو مشاهد اطالعیه ها پیام رسان های زیر گذاشته می شود. در صورت عدم عضویت اطالعیه های ضروری آموزش در 

 جو خواهد بود. آن بر عهده دانش 

 gSQ90https://t.me/joinchat/AAAAAEJgWogOmBIhY                            پیام رسان تلگرام

   https://sapp.ir/farhi.te                           سروش  پیام رسان  
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