
 بسمه تعالی

1401چک لیست  مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال    

رشته قبولی در دانشگاه (: رشته تحصیلی )                   :  (طبق شناسنامه  ) نام ونام خانوادگی  

مندرج در فرم کد رهگیری(:) شماره دانشجویی    

 

م                                          امضاء دانشجو : را تایید وتعهد می نمایصحت اطالعات ارسال    

حشر کنترل  ردیف  

 پرینت کد رهگیری ثبت نام انالین دانشجویان جدیدالورود   

 لینک راهنمای سامانه                          لینک سامانه ثبت نام انالین دانشکده علوم پزشکی خلخال
1 

پرینت صفحه اخرین وضعیت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه عمومی ویژه دانشجویان پسر  

)مشمولین این بند نیازی به لینک  سامانه وظیفه عمومی جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی ندارند.لینک  

 آموزشی نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی 

جهت ثبت معافیت تحصیلی با در دست داشتن کارت ملی ، مدرک تحصیلی متوسطه، ، پرینت قبولی دانشگاه به 

خصوص خودداری فرمایید.+ سراسر کشور مراجعه واز تماس با دانشگاه در این  10دفاتر پلیس    

2 

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت غیر تحصیلی زیر پرچم )مخصوص دارندگان کارت پایان خدمت یا  

ندارند.   2معافیت از خدمت زیر پرچم وغیر تحصیلی مشمولین این بند نیازی به اقدام بند    
3 

 فرمهای ثبت نامی  

فرم شماره یک : تکمیل این فرم برای تمامی دانشجویان ورودی قبل  -انصرافی دانشگاه وهمچنین فارغ 

 التحصیالن دانشگاهها ضروری است.

 فرم شماره چهار:  مخصوص پذیرفته شدگان منطقه یک ، رزمندگان ، رزمندگان، ایثارگران

 فرم شماره شش: مخصوص پذیرفته شدگان منطقه دو وسه 

4 

 اصل گواهی تندرستی ومعاینات پزشکی تکمیل شده        لینک  

 فتوکپی گواهی تندرستی ومعاینات پزشکی تکمیل شده )عالوه بر اصل فرم(

 این فرم باید توسط یکی از پزشکان عمومی در مراکز جامع سالمت در شهر اقامت دانشجو تائید شود. 

5 

پیش دانشگاهی وسوابق تحصیلی -تحصیلی    یهپرینت صفحه کد رهگیری تائید   

 لینک  سام انه  تاییدیه تحصیلی
6 

 7 اصل گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی  )نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی( 

دوره پیش دانشگاهی )نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی(  تاصل ریزنمرا   8 

(اصل گواهی پایان دوره متوسطه )نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی   9 

 10 اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه 

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

https://sama.khalums.ac.ir/samaweb/Login.aspx
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664360404-.pdf
https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=http%3A%2F%2Fsakha.epolice.ir%3A80%2Fportal%2Fticket_check
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664361301-.pdf
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664360969-form1.pdf
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664361227-form4.pdf
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664361241-form6.pdf
https://khalums.ac.ir/file/download/page/1664361679-.pdf
https://emt.medu.ir/

