
اجباری
غیر 

اجباری

*تصویر کلیه صفحات شناسنامهالکترونیکی1

*کلیه صفحات شناسنامهفیزیکی2

*تصویر پشت و روی کارت ملیالکترونیکی3

*کارت ملیفیزیکی4

*تصویر مدرک نظام وظیفهالکترونیکی5

*مدرک نظام وظیفهفیزیکی6

*تصویر صفحات گذرنامهالکترونیکی7

*اصل گذرنامهفیزیکی8

*تصویر صفحه مشخصات دفترچه بیمهالکترونیکی9

*صفحه مشخصات دفترچه بیمهفیزیکی10

*(نظام قدیم)تصویر اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید الکترونیکی11

*(نظام قدیم)اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید فیزیکی12

*(نظام قدیم)تصویر کارنامه کلی تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید الکترونیکی13

*(نظام قدیم)کارنامه کلی تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید فیزیکی14

*تصویر اصل مدرک یا گواهی پیش دانشگاهیالکترونیکی15

*اصل مدرک یا گواهی پیش دانشگاهیفیزیکی16

*تصویر کارنامه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهیالکترونیکی17

*کارنامه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهیفیزیکی18

*تعهد عدم تحصیل همزمان- 1تصویر فرم شماره الکترونیکی19

*تعهد عدم تحصیل همزمان- 1فرم شماره فیزیکی20

*گواهی دو سال آخر دوره دبیرستان- 2تصویر فرم شماره الکترونیکی21

*گواهی دو سال آخر دوره دبیرستان- 2فرم شماره فیزیکی22

*تعهد دانشجویان انصرافی-  3تصویر فرم شماره الکترونیکی23

*تعهد دانشجویان انصرافی-  3فرم شماره فیزیکی24

*تعهد آموزش رایگان - 4تصویر فرم شماره الکترونیکی25

*تعهد آموزش رایگان - 4فرم شماره فیزیکی26

*تعهد آموزش رایگان - 5تصویر فرم شماره الکترونیکی27

*تعهد آموزش رایگان - 5فرم شماره فیزیکی28
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 و شاهد و ایثارگر1پذیرفته شدگان سهمیه منطقه 

ایرانی- رسید درخواست صدور کارت ملی

صفحه اول شناسنامه یا /  و بعد از آن 1376متولدین 

ایرانی- کارت ملی

دانشجویان غیر ایرانی

فرم تعهد تحویل مدرک / در صورت کسری مدرک 

(18فرم شماره )پیش دانشگاهی 

کلیه پذیرفته شدگان بجز دانش آموزان بخش های 

اصفهان، تبریز، تهران، : مرکزی شهرستان های

شمیرانات، شیراز و مشهد

دانشجویان انصرافی دوره های روزانه

3 و 2پذیرفته شدگان سهمیه های منطقه 
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*تعهد ارائه تأییدیه تحصیلی- 7تصویر فرم شماره الکترونیکی29

*تعهد ارائه تأییدیه تحصیلی- 7فرم شماره فیزیکی30

*تعهد صحت مدارک بارگذاری شده- 8تصویر فرم شماره الکترونیکی31

*تعهد صحت مدارک بارگذاری شده- 8فرم شماره فیزیکی32

*تأیید سهمیه قبولی رزمندگان- 9تصویر فرم شماره الکترونیکی33

*تأیید سهمیه قبولی رزمندگان- 9فرم شماره فیزیکی34

*تعهد صحت سوابق تحصیلی- 11تصویر فرم شماره الکترونیکی35

*تعهد صحت سوابق تحصیلی- 11فرم شماره فیزیکی36

*تعهد فارغ التحصیالن مقطع کاردانی- 12تصویر فرم شماره الکترونیکی37

*تعهد فارغ التحصیالن مقطع کاردانی- 12فرم شماره فیزیکی38

*اطالعات فردی-  15تصویر فرم شماره الکترونیکی39

*اطالعات فردی-  15فرم شماره فیزیکی40

*مشخصات دانشجویان خارجی- 17تصویر فرم شماره الکترونیکی41

*مشخصات دانشجویان خارجی- 17فرم شماره فیزیکی42

*تصویر مجوز ادامه تحصیل تمام وقت الکترونیکی43

*مجوز ادامه تحصیل تمام وقت فیزیکی44

*(تأییدیه تحصیلی)تصویر رسید پستی درخواست ارزش تحصیلی الکترونیکی45

*(تأییدیه تحصیلی)رسید پستی درخواست ارزش تحصیلی فیزیکی46

کلیه پذیرفته شدگان

؛ مخصوص پذیرفته شدگان افغانی و 17فرم شماره 

(غیرایرانی)عراقی 

کارکنان دولت و پرسنل رسمی در نیروهای نظامی و 

انتظامی

رسید پستی

/ مخصوص پذیرفته شدگان بهره مند از سهمیه رزمندگان

 روز مهلت تحویل مدرک فیزیکی120

؛ مخصوص داوطلبان ذکور مشمول12فرم شماره 


