
 بسمه تعالی

 1400چک لیست ارسال مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ورودی سال 

                      نام و نام خانوادگی) طبق شناسنامه(:

     رشته تحصیلی ) رشته قبولی دانشگاه(:

     (:سامانه رهگیری کد فرم در  مندرج) دانشجویی شماره 

     کلیه مدارک فوق را در داخل پاکت قرار داده ام

                      می نمایمصحت اطالعات ارسالی را تایید و تعهد 

                                                      
 : دانشجو  امضاء                                                                                                                                                             

 کنترل  شرح ردیف 

لینک راهنمای     -   سامانه ثبت نام آنالین لینک  )   پرینت صفحه کد رهگیری ثبت نام آنالین دانشجویان جدیدالورود     1

 ( فلوچارت ثبت نام آنالین در سامانه   -   سامانه

  

)مشمولین این بند    پرینت صفحه آخرین وضعیت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی ویژه دانشجویان پسر    2

 ندارند(  3نیازی به اقدام بند   

ویدئوی آموزشی نحوه ثبت درخواست معافیت       لینک سامانه وظیفه عمومی جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی  

 تحصیلی

 پیامکی نظام وظیفه  لینک مشاوره                                                        مشاوره تلفن گویا نظام وظیفه لینک 

  

      ندارند(  2)مشمولین این بند نیازی به اقدام بند    تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت خدمت غیرتحصیلی زیرپرچم 3

4 

  فرمهای ثبت نامی:   

تکمیل و ارسال این فرم برای تمامی جدیدالورودها الزامی  )  لینک دانلود  فرم تعهد صحت اطالعات و مدارک ارسالی:  -

 است(

برای تمامی دانشجویان ورودی قبل و انصرافی دانشگاهها و همچنین فارغ  )تکمیل این فرم   لینک دانلود  فرم یک:  -

 دانشگاهها ضروری است (  التحصیالن

 مخصوص پذیرفته شدگان منطقه یک، رزمندگان و ایثارگران( ) لینک دانلود  فرم چهار:  - 

                            مخصوص پذیرفته شدگان منطقه دو و سه ( ) لینک دانلود  فرم شش:  -

  

5 
از پزشکان عمومی در مراکز جامع سالمت در شهر   و معاینات پزشکی)این فرم بایستی توسط یکی  اصل گواهی تندرستی

 لینک دانلود فرم اقامت دانشجو تائید شود(:   

  

6 
لینک        افت تائیدیه تحصیلیلینک سامانه دری     پرینت صفحه کد رهگیری تاییدیه تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی

 راهنمای دریافت تاییدیه تحصیلی

  

   ) دانش آموزان نظام قدیم(اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی    7

   ) دانش آموزان نظام قدیم(اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی    8

   اصل گواهی پایان دوره متوسطه 9

   اصل ریزنمرات دوره سه ساله متوسطه  10

     یک برگ ارسال شود(  در صورت وجود توضیح)از صفحه توضیحات هم   تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه    11

   قطعه ارائه نمایند(  12پشت نویسی شده ) برادرانی که کارت معافیت یا پایان خدمت ندارند     3* 4قطعه عکس6 12
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