الف -مدارک مورد نیاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 9911
نوع مدرک

نوع نظام آموزشی

گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.
اصل مدرک دیپلم یا گواهی آن با قید تاریخ اخذ مدرک حداکثر تا 3111/6/13
اصل ریز نمرات دو سال ماقبل دیپلم (دوره متوسطه) که به تایید مدرسه یا آموزش و پرورش رسیده باشد

نظام قدیم آموزش متوسطه

فرم سوابق تحصیلی تایید شده ( فرم شماره  3دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور)
اصللل و یا گواهی مدرک کاردانی برای پذیرفته شللدگان دارای مدرک کاردانی با قید تاریخ اخذ مدرک حداکثر تا
3111/6/13
اصل شناسنامه و کارت ملی ( خاص پذیرفته شدگان ساکن تهران)
اصل کارت پایان خدمت یا معافیت موقت و دائم ( خاص پذیرفته شدگان ذکورساکن تهران)

حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع (فقط برای کارمندان دولت)
گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.
اصل مدرک دیپلم یا گواهی آن که به تایید مدرسه ویا اداره آموزش وپرورش رسیده باشد.
اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی آن (تاریخ اخذ مدرک در هر یک از رشتههای تحصیلی نیمسال اول باید
حداکثر تا پایان  11/6/13باشد).

نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی

اصل ریز نمرات دو سال قبل از دیپلم که به تایید مدرسه ویا اداره آموزش وپرورش رسیده باشد.
اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی که به تائید مدرسه و یا آموزش و پرورش رسیده باشد.
فرم سوابق تحصیلی تایید شده ( فرم شماره 3دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور)
اصللل و یا گواهی مدرک کاردانی برای پذیرفته شللدگان دارای مدرک کاردانی با قید تاریخ اخذ مدرک حداکثر تا
3111/6/13
اصل شناسنامه و کارت ملی ( خاص پذیرفته شدگان ساکن تهران)
اصل کارت پایان خدمت یا معافیت موقت و دائم ( خاص پذیرفته شدگان ذکور ساکن تهران )
گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.
اصل مدرک دیپلم یا گواهی آن که به تایید مدرسه ویا اداره آموزش وپرورش ر سیده باشد (.تاریخ اخذ مدرک در

نظام آموزشی جدید
()6-9-9

هر یک از رشتههای تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان  11/6/13باشد).
اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان ( پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش
و پرورش
فرم سوابق تحصیلی تایید شده ( فرم شماره  3دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور)
اصل شناسنامه و کارت ملی ( خاص پذیرفته شدگان ساکن تهران)
اصل کارت پایان خمت یا معافیت موقت و دائم ( خاص پذیرفته شدگان ذکور ساکن تهران)

دانشجججویان ااراجی و یا اناججرا ی عالوه بر مدارک درخواسللتی با تو ه به نظام آموزشللی آنان ،اصللل فرم انصللرای از تحصللیل ( حداکثر تا تاریخ
دانشججهاه ا و موسججآججاش آموزش  3111/2/13مخصوص دانشجویان روزانه)

عالی

ب -مدارک مورد نیاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 9911


گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.



اصل شناسنامه و کارت ملی ( خاص پذیرفته شدگان ساکن تهران)



اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  3111/6/13و معدل مقطع کارشناسی در آن قید شده
باشد(.خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون،
فارغالتحصیل بودهاند)

 اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا ( 3111/7/13مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید
شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی (خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام شرکت در
فراخوان پذیرش بدون آزمون ،دانشجوی سال آخر بودهاند( اتمام تحصیالت حداکثر تا تاریخ  )3111/7/13و همچنین
مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که اصل مدرک کارشناسی ایشان آماده ارائه به دانشگاه نیست .همراه با دادن
مهلت ارائه اصل مدرک کارشناسی در سیستم گلستان


اصل فرم گواهی معدل زمان ثبتنام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه
مقطع کارشناسی (معدل تا تاریخ  3111/6/13و یا  3111/33/13خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون
سراسری ،دانشجوی سال آخر بودهاند ،شامل پذیرفتهشدگان بدون آزمون نمیشود .همراه با دادن مهلت ارائه اصل
مدرک کارشناسی در سیستم گلستان)
پ -مدارک مورد نیاز برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی 9911


گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.



اصل شناسنامه و کارت ملی ( خاص پذیرفته شدگان ساکن تهران)



اصل مدرک کارشناسیارشد که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  3111/6/13و معدل مقطع کارشناسیارشد در
آن قید شده باشد( .خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش
بدون آزمون ،فارغالتحصیل بودهاند)

 اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا (3111/7/13مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید
شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسیارشد( .خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام
شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون ،دانشجوی سال آخر بودهاند( .حداکثر تاریخ اتمام تحصیالت )3111/7/13
و همچنین مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که اصل مدرک کارشناسیارشد ایشان آماده ارائه به دانشگاه نیست.
همراه با دادن مهلت ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد در سیستم گلستان
 اصل فرم گواهی معدل زمان ثبتنام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه مقطع
کارشناسیارشد( .معدل تا تاریخ  3111/6/13و یا  3111/33/13خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری،
دانشجوی سال آخر بودهاند ،شامل پذیرفتهشدگان بدون آزمون نمیشود .همراه با دادن مهلت ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد
در سیستم گلستان)

