
 

 بسمه تعالی
 :دانشجوییشماره 

 

 شماره پرونده:

 

 شماره داوطلبی:
 یکارشناسکاردانی و تعهدنامه ارسال مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 

 

..............................................آزیون ....................................................... پذیرفته شمم م     شممته ........................................... ی     اینجانب آقا/خانم ............................................... با شممرا م ی   

العرل ثبت نام و اعالم آیا گ  برا  تحصیل     شته قبول ، ی ا ک ثبت نای  خو  یجتر  آیوزش عال  فن  یهن س  اسفراین، ضرن ی العه اطالعیه و  ستو  0011سمراسر  سا   

  ا به شرح زیر ا سا  ی  کنم و یسوولیت صحت اطالعات و ی ا ک ا سال  بر عه م اینجانب ی  باش .

 شود. ، ثبت نام کامل نشده و مجوز تحصیل در دانشگاه لغو میستاره دار ته مهم: در صورت عدم ارسال مدارکنک

 6-3-3مدارک نظام آموزشی  ردیف
تایید 

 دانشجو

کارشناس 

 آموزش
 مدارک نظام آموزشی سالی واحدی و ترمی واحدی ردیف 

تایید 

 دانشجو

کارشناس 

 آموزش

*1 
 دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی اصل گواهینامه موقت

   *1 
 دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی اصل گواهینامه موقت

  
 بهمراه یک برگ کپیاصل مدرک دوره متوسطه  بهمراه یک برگ کپی اصل مدرک دوره متوسطه دوم

*2 

دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی )در  اصل ریز نمرات

نسخه چاپ شده  emt.medu.irصورت درخواست در سامانه 

 کد رهگیری(
   *2 

دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی )در صورت  اصل ریز نمرات

نسخه چاپ شده کد  emt.medu.irدرخواست در سامانه 

 رهگیری(
  

*3 

( سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم، 206گزارش کلی )فرم 

قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر 

 emt.medu.irدبیرستان )در صورت درخواست در سامانه 

 نسخه چاپ شده کد رهگیری(

   

*3 

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه  اصل گواهینامه موقت

 یک برگ کپی
  

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه یک اصل گواهینامه 

 برگ کپی

*4 

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه یک  اصل ریز نمرات

نسخه  emt.medu.irبرگ کپی )در صورت درخواست در سامانه 

 چاپ شده کد رهگیری(
  

   emt.medu.irکد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه  emt.medu.ir    *5کد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه  4*

   مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی )برای آقایان( 6*    مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی )برای آقایان( 5*

   یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی 7    یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی 6

   یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه 8    صفحات شناسنامهیک برگ کپی از تمام  7

   تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس تمام رخ  2 9    تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس تمام رخ  2 8

9 
 بت نامو ث به وضعیت تحصیلی با توجهفرم های تعهد ثبت نام 

 )شماره فرم ها را بنویسید(
   11 

 ت نامو ثب به وضعیت تحصیلی با توجهفرم های تعهد ثبت نام 

 )شماره فرم ها را بنویسید(
  

12 
  فرم های تعهد با توجه به وضعیت ثبت نام سایر

 )نوع مدرک قید شود(
   13 

 فرم های تعهد با توجه به وضعیت ثبت نام سایر

 )نوع مدرک قید شود( 
  

 

 ویژه آموزش دانشگاه

  مغایرت معدل
  سنوات تحصیلی  دو ترم مشروط  کارنامه محرمانه

  شماره فرایند  سه ترم مشروط  کارت آزمون

 

 تذکرات:

رشتت   ) خراستتاش شتتماایف استت رای ف دان میداش مانرف ناداتتماه فنی مفندستتی استت رای ف اناره ک   مو    :به آدرس پستتپ پیاتت ا  بصووورت تکمیل از پس را مدارک باید (1

 قید رش   قاوای بر روی پاکپ اازامی اسپ.، ارسال نمایید. 9661998195ف کد پس ی .........(قاوای:...

( را مطالعه و نسبت به ثبت http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspxپذیرفته شدگان پسر مشمول خدمت سربازی برای دریافت معافیت حتما راهنمای دریافت معافیت تحصیلی ) (6

 درخواست اقدام نمایند.

با انتخاب  مراجعه کرده و emt.medu.irبه سایت ( به مجتمع آموزش عالی اسفراین 206افت تاییدیه تحصویلی، ارسوال کارنامه تحصویلی، گواهی محل های تحصویل دوره دوم متوسطه )فرم     برای دری (3

و پس از پایان مراحل ثبت نام، نسخه چاپ شده کد رهگیری  خود را ثبت نماییددرخواست (، 206گواهی محل های تحصیل )فرم "و  "ارسال کارنامه فارغ التحصیلی"، "سوابق فارغ التحصیلی"گزینه 

 همراه مدارک ثبت نام ارسال نمایید. را

 روز نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند. 51ع رسانی می شود و دانشجویان باید ظرف ( اطالesfeducation@) دانشگاه آموزش رسانی عاطال کانال طریق از دانشجویان مدارک نقص (4

راف قطعی خود اگر دانشجوی انصرافی دیگر دانشگاهها می باشید، باید برگه انص .نمایند اقدام دانشجویی پرتال طریق از حساب تسویه و انصراف ثبت به نسبت باید( شبانه یا روزانه) انصرافی دانشجویان (1

 را بهمراه دیگر مدارک ارسال نمایید.

 پیش دانشگاهی، و با متوسطه دوم دانش آموخته نشده و درس باقیمانده دارند، مجاز به ثبت نام نمی باشند. مقطع در شهریور 35 تاریخ تا که داوطلبینی (2
 

                   امضا دانشجو / تاریخ

http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx


 

 بسمه تعالی
 

 لیست بررسی کارشناس محترم اداره پست در مقطع کاردانی و کارشناسی 

 

 

 وضعیت تحویل مدارک نظام آموزشی سالی واحدی و ترمی واحدی ردیف  وضعیت تحویل 6-3-3مدارک نظام آموزشی  ردیف

*1 
 ⃝نریافپ شد  دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی اصل گواهینامه موقت

 

 ⃝نریافپ داد 
 *1 

 ⃝نریافپ شد  دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی اصل گواهینامه موقت

 

 دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپیاصل گواهینامه  دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپیاصل گواهینامه  ⃝نریافپ داد 

*2 
دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی )در صورت  اصل ریز نمرات

 نسخه چاپ شده کد رهگیری( emt.medu.irدرخواست در سامانه 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 *2 

دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی )در صورت  اصل ریز نمرات

 نسخه چاپ شده کد رهگیری( emt.medu.irدرخواست در سامانه 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

*3 

( سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم، قابل 206گزارش کلی )فرم 

دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان )در 

نسخه چاپ شده کد  emt.medu.irصورت درخواست در سامانه 

 رهگیری(

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 

*3 

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه یک  اصل گواهینامه موقت

 ⃝نریافپ شد  برگ کپی

 

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه یک برگ اصل گواهینامه  ⃝نریافپ داد 

 کپی

*4 

دوره پیش دانشگاهی )و یا کاردانی( بهمراه یک برگ  اصل ریز نمرات

نسخه چاپ  emt.medu.irکپی )در صورت درخواست در سامانه 

 شده کد رهگیری(

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 emt.medu.irکد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه  4*

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 emt.medu.irکد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه  5* 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی )برای آقایان( 5*
 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 وضعیت وظیفه عمومی )برای آقایان(مدرک تعیین  6* 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی 6
 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی 7 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه 7
 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 از تمام صفحات شناسنامه یک برگ کپی 8 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس تمام رخ  2 8
 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس تمام رخ  2 9 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

9 

 و ثبت نام به وضعیت تحصیلی با توجهفرم های تعهد ثبت نام 
 (6فرم شماره -سری دارای تناقض نمره دروسآزمون سرا گانشد پذیرفته)

 (7ه فرم شمار-معدل کتبیدارای تناقض  سوابق تحصیلی گانشد پذیرفته)

)فرم  3و  6، منطقه (4، شاهد و ایثارگر)فرم شماره 5منطقه  فرم معرف سهمیه قبولی)

 ((1شماره 

فرم -یطبیعی+فرم تاییدیه فرماندارسهمیه مناطق درگیر بالیای  گانشد پذیرفته)

 (51شماره 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 11 

 نام و ثبت به وضعیت تحصیلی با توجهفرم های تعهد ثبت نام 
فرم -س پیش دانشگاهیآزمون سراری دارای تناقض نمره درو گانشد پذیرفته) 

 (3شماره 

 (7ماره فرم ش-معدل کتبیدارای تناقض  سوابق تحصیلی گانشد پذیرفته)

 3و  6، منطقه (4، شاهد و ایثارگر)فرم شماره 5منطقه  فرم معرف سهمیه قبولی)

 ((1)فرم شماره 

-سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی+فرم تاییدیه فرمانداری  گانشد پذیرفته) 

 (51فرم شماره 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

12 
  فرم های تعهد با توجه به وضعیت ثبت نام سایر

 )نوع مدرک قید شود(

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 
 13 

 فرم های تعهد با توجه به وضعیت ثبت نام سایر

 )نوع مدرک قید شود( 

 ⃝نریافپ شد 

 

 ⃝نریافپ داد 

 

 ارسال تمام فرم ها دمی باشدل گرنن و دیا  ب    وضعیپ تحصیلی ناداجو باید ارساتذکر: فرم های تعفد با توج  ب

 : دانشجویان انصرافی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که مجدد اقدام به ثبت نام در سازمان سنجش کرده اند.5دیگر فرم ها: فرم شماره 

 : تعهد و اجازه نامه کارمندان دولت برای تحصیل 56؛ فرم شماره  : سهمیه استان های محروم9؛ فرم شماره  : مغایرت عکس چهره فرد هنگام ثبت نام1فرم شماره   

کارشناس پستامضا   


