
 

ثبت نام  به مجاز تحصیل از قطعي انصراف دادن با حتي ننمايند يا و نمايند ثبت نام قبولي رشته در خواه روزانه دوره پذيرفته شدگان

 .بود نخواهند روزانه دوره رشته هاي انتخاب منظور به1400 سال سراسري آزمون در شركت و

 اكیدا خودداري نمايید. به دانشگاه يحضوراز مراجعه كرونا  روسيو يجار طيشرا با توجه به

 

 برای ارسال بوسیله پست: 6-3-3ز دانش آموزان فارغ التحصیل نظام آموزشی مدارک مورد نیا

 )نمونه زیر( :6-3-3آموزشی دانش آموزان فارغ التحصیل نظام 

با درج رشته تحصیلي، بخش و  مدیر مدرسهبا مهر و امضاي متوسطه دوم دوره تحصیالت اصل مدرك يا گواهي پايان ( 1
 همراه با سایر مدارک پست نمایند.که دارای تمبر و مهر و امضا باشد را ا ررستان محل اخذ مدرك شه

 

 

 2-  تبصره: دانشجویان پسر که دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی نباشند نمی توانند اصل مدرک فوق را
 ارسال نمایند: زیر ( را مطابق نمونه)گواهی موقت اتمام دوره متوسطه دوم دریافت نمایند که باید مدرک زیر 



 



فارغ التحصیلی دوره  متوسطه دوم  (کارنامه دانش آموزان باید از سایت امین چاپ شده و دارای مهر و تمبر باشد.  )اصل كارنامه  (3

را همراه با سایر  تمبر باشدمهر و سایت امین پرینت شده و دارای حتما از را که دارای مهر امضا و تمبر باشد و 
 )مانند نمونه زیر( .مدارک ارسال نمایند

 



 



با امضاء و مهر دبیرستان يا سازمان آموزش  (تمبر باشد. امضا و باید دارای مهر و  فرم )گزارش کلی سوابق  602فرم اصل ( 4

)مانند نمونه  را همراه با سایر مدارک ارسال نمایند سایت امین پرینت شده و دارای تمبر باشد و پرورش
 .زیر(



 



 

 

 بوده اید باید: ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهدوره روزانه اخراجي آموزشي و يا انصرافي  دانشجوياگر قبال  – 5

 اصل فرم انصراف از تحصیل 

ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي انصرافي دوره روزانه دانشگاه))توضیح: 
الزم است فرم انصراف از تحصیل و گواهي تسويه حساب كامل تأيید شده دانشگاه و  31/05/1399حداكثر تا تاريخ 

راهنمای ثبت نام رشته های تحصیلی با دفترچه  652ص  – 2اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. )فرم شماره 
 ((01/5/11399سوابق تحصیلی منتشر شده در تاریخ 

 هستید باید: نيكاردا معادل مدركاگر دارای  – 6

ي معادل.آموختگي در دورهصل مدرك و يا گواهي دانشا 

 وزارت آموزشيمعاونت  92/05/28مورخ  2/77633مفاد بخشنامه شماره  معادل مدركدارندگان در خصوص  ))توضیح:
شدگان پذيرفتهگیرد. ضمناً قبولي  بايست براساس اين بخشنامه صورتهاي الزم ميعمل بوده و بررسيمالك  متبوع

 ((ند، لغو خواهد شد.باشمذكور نمي داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه

 ها و مؤسسات آموزش عاليمدرك كارداني دانشگاهاگر دارای  – 7

 .)اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني )فوق ديپلم 

و براي  99/06/31هاي تحصیلي نیمسال اول بايد حداكثر تا پايان كارداني براي رشتهتاريخ اخذ مدرك ))توضیح: 
و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه براي  99/11/30نیمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ هاي تحصیلي پذيرش براي رشته

 ((يكن" خواهد بود.لمآقايان باشد در غیر اينصورت قبولي فرد "كان

 دارندگان مدرك كارداني پیوسته( 8

 كاربردي و يا –علمي  اي، دانشگاه جامعو حرفه هاي فنيآموزشكدهپیوسته  كارداني مدركو يا گواهي  اصل
 دانشگاه آزاد اسالمي.

يا هنرستان و  اصل يا گواهي تحصیلي سال اول، دوم و سوم دبیرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبیرستان
 محل اخذ مدرك. با درج بخش و شهرستان

قبول و قابلدگان مالك عمل شبراي پذيرفتهدانشگاهيمدرك كارداني پیوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پیش
 .باشدمي

و براي  99/06/31هاي تحصیلي نیمسال اول بايد حداكثر تا پايان كارداني براي رشتهبا قید تاريخ اخذ مدرك ))توضیح: 
باشد در غیر اينصورت قبولي فرد  99/11/30هاي تحصیلي پذيرش در نیمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ رشته
 خواهد بود.يكن" لم"كان

 باشد.نام مالك نميشرط معدل براي ثبت -

 باشد. سال ذكر شده در لیست يكسانبايست با سهمياخذ سال تحصیلي اول، دوم و سوم محل و شهرستان  بخش

 ((شوند.فني مشمول سوابق نميهاي ديپلمه -

 

 



 

 كارمندان دولت - 9 

 قیدوشرط.وبدون رسميياموافقتساالنه  مرخصي حكم اصل 

و بازنشستگان وزارتخانه های  ای کارکنان رسمی، پیمانی و شاغلینگواهی اشتغال : تصویر حکم کارگزینی بر –10
  مذکور.علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی تابعه وزارتخانه های 

 سهمیه مناطق محروم - 11

 مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 01/07/1399جدول اصالحات اطالعیه مورخ هاي مندرج در كدرشته

چهارمحال و  هاي: ايالم،يكي از استانبايست حسب مورد و با توجه به كد قبولي بومي پذيرفته شده مي - ))توضیح: 
يه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج كهگیلوكردستان، كرمانشاه،  بختیاري، سیستان و بلوچستان،

 مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 01/07/1399اطالعیه مورخ در 

 )سیل و زلزله( طق درگیر بالياي طبیعيداوطلبان منا سهمیه - 12

 هاي انتخاب رشته تحصیلي:هاي مندرج در دفترچهكدرشته

 هاي ذيربط.هاي شهرستانبومي يكي از بخش - ))توضیح: 

( و يا 6-3-3محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصیلي سال دوازدهم يا يازدهم و يا دهم )نظام جديد آموزشي  -
ها و يا از بخشدانشگاهي يا ديپلم يا ماقبل ديپلم )نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( در يكي پیش

 باشد.ط هاي ذيربشهرستان

بايست در زمان انتخاب رشته نسبت به دريافت فرم اقامت و يا تحصیل داوطلبان مشمول استفاده از اين سهمیه مي -
( كه توسط فرمانداري شهرستان تايید گرديده 01/07/1399اطالعیه اصالحات مورخ در شهرستان مربوط )مندرج در 

  ((نام به دانشگاه محل قبولي تحويل گردد.ر زمان ثبتبايست دنمودند. بديهي است اين فرم مياقدام مي

  جنوب استان کرمان ) جیرفت، عنبراباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان( سهمیه داوطلبان شهرستان - 13

 در درگاه اطالع رسانی این سازمان  01/07/1399مندرج در اطالعیه اصالحات مورخ داوطلبان مشمول توضیحات 

 

 کپی تمام صفحات شناسنامه: )نمونه زیر(   – 14

 )کپی باید واضح و شفاف باشد در صورت سیاه بودن و عدم شفافیت پذیرفته نخواهد شد(

 ( کپی شود.4Aهر صفحه از شناسنامه باید در وسط برگ آچهار)



 



 



 

 

 



 



 



 



 

 کپی پشت و رو کارت ملی در یک صفحه: )نمونه زیر( –15

 باشد در صورت سیاه بودن و عدم شفافیت پذیرفته نخواهد شد( )کپی باید واضح و شفاف

 ( کپی شود.4Aهر صفحه از شناسنامه باید در وسط برگ آچهار)

 

 

 که در سال جاری تهیه شده باشد. (با حجاب اسالمی)خواهران  3*4قطعه عکس تمام رخ 9 – 12

 

 تاییدیه تحصیلی :  -13



مراجعه نموده و ( https://emt.medu.ir) به آدرس  تاییدیه مدارک تحصیلی )دیپلم( به سامانهبايست شدگان ميكلیه پذيرفته

پیامرسان بومی در  @i707r  اه با نام خانوادگی به نام کاربرو این کد را همرپس از پر کردن اقالم داده ای، یک کد رهگیری دریافت 

)نام مرکز اموزش عالی کاشمر  از طریق پست ارسال نمایید.و یا کد را همراه با سایر مدارک روی کاغذ نوشته و ارسال سروش 
 در این سایت اشتباها ویژه پسران ذکر شده که باید همان را انتخاب نمایید.(

 

کلیه پذیرفته شدگان باید واجد شرایط عمومی قید شده در دفترچه راهنمای ثبت نام رشته های تحصیلی با سوابق  - 14
 سازمان سنجش باشند. 01/05/1399تحصیلی منتشر شده در تاریخ 

 اطالعات فردی مرکز:تکمیل فرم  – 15

 کلیه پذیرفته شدگان فرم زیر را ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.

 

 )فرم اخذ تعهد( سنجشسازمان  1شماره تکمیل فرم  – 16

 سایر مدارک پست نمایند.کلیه پذیرفته شدگان فرم زیر را ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با 

 

 یک( 1سازمان سنجش ) فرم منطقه  4تکمیل فرم شماره  – 17

ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر یک )مانند دانشجویان مراکز استانها( باید فرم زیر را  1کلیه پذیرفته شدگان منطقه 
 مدارک پست نمایند.

 

 (3و2سازمان سنجش )فرم منطقه  5تکمیل فرم شماره  – 18

 ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.باید فرم زیر را  3و2کلیه پذیرفته شدگان منطقه 

 

 

 سازمان سنجش )فرم دارندگان مدرک کاردانی پذیرفته شدگان مرد( 10تکمیل فرم شماره  – 19

ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست کلیه پذیرفته شدگان مدرک کاردانی داوطلبان مرد باید فرم زیر را 
 نمایند.

 

 سازمان نسجش )فرم مخصوص کارمندان آموزش و پرورش( 11تکمیل فرم شماره  – 20

 همراه با سایر مدارک پست نمایند.ابتدا چاپ و تکمیل و کلیه شاغلین در وزارت آموزش و پرورش باید فرم زیر را 

 

 سازمان سنجش )فرم مخصوص کارمندان سایر ادارات غیر از آموزش و پرورش( 12تکمیل فرم شماره  – 21

 ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.کلیه شاغلین اداری باید فرم زیر را 



 

 سازمان سنجش ) فرم مخصوص داوطلبان افغانی و عراقی( 15تکمیل فرم شماره  – 22

 ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.کلیه داوطلبین افغانی و عراقی باید فرم زیر را 

 

 تکمیل فرم مناطق درگیر بالیای طبیعی – 23

 ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.زیر را اید فرم ی که شامل این فرم می باشند بکلیه داوطلبین

 

 تکمیل فرم امور دانشجویی – 24

 کلیه پذیرفته شدگان فرم زیر را ابتدا چاپ و تکمیل و همراه با سایر مدارک پست نمایند.

 

 فرم مخصوص دانشجویان انصرافی  – 26

باید ابتدا فرم زیر را چاپ و بعد از تکمیل در دانشگاه قبلی  کلیه پذیرفته شدگانی که دارای دانشگاه قبلی هستند 
 همراه با سایر مدارک پست نمایند.

 

: مطابق بخشنامه جدید سازمان امور دانشجویان دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر نظام وظیفه برادران – 25
 رسانی خواهد شد.مطابق روال زیر می باشد که به محض دریافت اطالعات بیشتر اطالع 



 

 

 .با توجه به شرایط بیماری کرونا؛ ثبت نام دانشجویان کامال غیرحضوری است

 

  : ارسال نمایندآدرس پستی دانشگاه پذیرفته شدگان محترم باید کلیه مدارک فوق را به روشی که اعالم شد تهیه و به  

محمد رضا دلیری یرش و ثبت نام اداره ی پذ  - 9671995335کدپستی: - مرکز آموزش عالی کاشمر )دانشگاه دولتی( –کاشمر  –خراسان رضوی 

 راد

 دانشجویان بومی می توانند کلیه مدارک را در پاکت قرار داده و به نگهبانی مرکز تحویل نمایند.

 .لی الزامی استنوشتن نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته ی تحصیلی و شماره ی تلفن همراه و ثابت بر روی پاکت ارسا

با توجه به اینکه مدارک ارسالی به هیچ وجه تا پایان تحصیل به دانشجو تحویل داده نخواهدشد لذا توصیه می گردد حتما چند 

 .نسخه فتوکپی از مدارک تحصیلی ارسالی تهیه نمایید و نزد خود نگه دارید

 ( مدارک زیر خودداری نمایید بجز  لطفا از ارسال هرگونه مدرک دیگر ) 



 


