اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته 0011
ضمن تبریک به عزیزانی که در آزمون کارشناسی پیوسته سال 0011پذیرفته شده اند ،بدینوسیله برای اطالع از
نحوه ثبت نام،تاریخ ثبت نام و مدارک الزم برای ثبت نام مطالب ذیل را به دقت مطالعه نمایند و در روزهای سه
شنبه  0011/10/10لغایت پنج شنبه  0011/10/10از ساعت  0الی 00برای ثبت نام به محل موسسه مراجعه نمایید.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان:
الف) مدارک شناسایی:
مدارک الزم

ردیف
0

اصل شناسنامه و  2برگ تصویر از تمام صفحات

2

اصل کارت ملی و  2برگ تصویر

3

 0قطعه عکس 3*0تمام رخ تهیه شده در سال جاری
ویژه برادران
پذیرفته شدگان پسر جهت نظام وظیفه بایستی یکی از موارد ذیل را ارائه نمایند.

0

الف)آخرین مدرک تحصیلی
ب)اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم همراه با  2نسخه کپی
ج) پذیرفته شدگان که در حال خدمت می باشند با نامه که از این موسسه دریافت می نمایند جهت معافیت
تحصیلی به حوزه نظام وظیفه مراجعه نمایند.

ب)مدارک تحصیلی:
ردیف

مدارک الزم

نوع دیپلم
-

اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه و ریزنمرات آن به
انضمام  2برگ تصویر
-

رسید تا یدیه و یا ارزش تحصیلی دوره دوم متوسطه برای دانشگاه غیرانتفاعی
اترک (.جهت دریافت « تا ییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش » به

0

نظام آموزشی جدید

آدرس  https://emt.medu.irمراجعه نموده و با انتخاب گزینه «سوابق فارغ

()0-3-3

التحصیلی » اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل های
تحصیل دوره دوم متوسطه )سه سال آخر( به دانشگاه محل قبولی نمایند و پس از
ثبت اطالعات و پرداخت هزینه ،کدپیگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند.
پذیرفته شدگان می بایست در مرحله ثبت نام در دانشگاه ،کدپیگیری دریافت
شده از سامانه رابه واحد آموزش دانشگاه ارائه نمایند).

2

نظام آموزشی

-

اصل مدرک و ریزنمرات پیش دانشگاهی به انضمام  2برگ تصویر

(سالی واحدی

-

اصل مدرک و ریزنمرات متوسطه به انضمام  2برگ تصویر

یا

-

رسید تایدیه و یا ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی ( نظام جدید) یا دیپلم( نظام قدیم)

ترمی واحدی)

برای دانشگاه غیرانتفاعی اترک (. .جهت دریافت « تا ییدیه مدارک تحصیلی وزارت
آموزش و پرورش » به آدرس  https://emt.medu.irمراجعه نموده و با انتخاب

گزینه «سوابق فارغ التحصیلی » اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و
گواهی محل های تحصیل دوره دیپلم و پیش دانشگاهی به دانشگاه محل قبولی نمایند
و پس از ثبت اطالعات و پرداخت هزینه ،کدپیگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند.
پذیرفته شدگان می بایست در مرحله ثبت نام در دانشگاه ،کدپیگیری دریافت شده از
سامانه رابه واحد آموزش دانشگاه ارائه نمایند).

اداره آموزش موسسه

