
 بسمه تعالی          

 دانشگاه  بهارسالی  مدارککنترل فرم          

 
 

آزمون سراسری  ........................ ............... فرزند ................ پذیرفته شده در رشته.................... با شماره ملی .........اینجانب آقای/خانم ..............

خود را  ، ضمن مطالعه اطالعیه و دستورالعمل ثبت نام واعالم آمادگی برای تحصیل در رشته قبولی، مدارک ثبت نامیگلستاندانشگاه  1400سال 

 .باشدبه شرح زیر ارسال می کنم و مسئولیت صحت اطالعات و مدارک ارسالی به عهده اینجانب می 

 تیک بزنید. "تایید دانشجو"در ستون  رامربوطه پاکت گذاشته و سپس گزینه داخل  ذیلمدارک ارسالی خود را با توجه به جدول نکته:  

 1400ویژه پذیرفته شدگان آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 

 مورد نیازمدارک  ردیف
 تایید دانشجو

 )تیک بزنید(

تایید کارشناس 

 پذیرش

   3×4 رنگی پرسنلی عکسقطعه  سه 1

   (غیرمشمول پسر شدگان پذیرفته ویژه) وظیفه نظام معافیت یا خدمت پایان کارت کپی 2

   (دولت کارمندان ویژه) متبوع سازمان شرط و قید بدون کتبی موافقت یا ساالنه مرخصی حکم اصل 3

   )ویژه استفاده کنندگان از سهمیه( طبیعی بالیای درگیر مناطق سهمیه از استفاده تایید گواهی 4

5 

 برای وظیفه نظام خدمت مشمول) کشور سراسر علمیه های حوزه طالب همزمان تحصیل مجوز

 های حوزه مدیریت مرکز یا علمیه های حوزه مدیریت مرکز از( تحصیلی معافیت از همزمان استفاده

 (اصفهان/خراسان) علمیه

  

   (اینترنتی نام ثبت سامانه از دریافت قابل) تعهدات فرم 6

   )قابل دریافت از اطالعیه ثبت نام( گلستان دانشگاه دانشجویان انضباطی مرامنامهفرم امضا شده ی  7

   )قابل دریافت از اطالعیه ثبت نام( فرهنگی های کانون و نشریات مندی عالقه فرم 8

 

  ویژه پذیرفته شدگان پسر مشمول( دریافتی از سامانه: معافیت تحصیلیکد رهگیری(          ............................................................................. 

  دریافتی از سامانه وزارت آموزش و پرورش: تاییدیه تحصیلیکد رهگیری        ............................................................................ 

  دریافتی از سامانه وزارت آموزش و پرورش: ک و سوابق تحصیلیارسال مدارکد رهگیری   .............................................................................. 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ

 

 

 معاونت - گلستان دانشگاه - شهیدبهشتی خیابان - گرگان -گلستان  : آدرس به پستی صورت به را خود شده تکمیل مدارک بایستی دانشجو

 نام ثبت مدارک " عنوان پاکت روی بر و نموده ارسال 49138-15759: کدپستی - یآموزش امور بایگانی – تکمیلی تحصیالت و آموزشی

 .نماید قید " 1400آزمون سراسری سال


