بسمه تعالی

شماره دانشجویی:

تعهدنامه ارسال مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی
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نکته مهم :در صورت عدم ارسال مدارک ستاره دار ،ثبت نام کامل نشده و مجوز تحصیل در دانشگاه لغو می شود.
ردیف

مدارک نظام آموزشی 6-3-3

*1

اصل گواهینامه موقت دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی

تایید

کارشناس

دانشجو

آموزش

ردیف

مدارک نظام آموزشی سالی واحدی و ترمی واحدی

*1

اصل گواهینامه موقت دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی

اصل ریز نمرات دوره متوسطه دوم بهمراه یک برگ کپی (در
صورت درخواست در سامانه  emt.medu.irنسخه چاپ

*2

اصل ریز نمرات دوره متوسطه بهمراه یک برگ کپی (در
*2

شده کد رهگیری)
*3

دوازدهم ،قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و

*3

امضای مدیر دبیرستان (در صورت درخواست در سامانه
 emt.medu.irنسخه چاپ شده کد رهگیری)
کد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه

*4

اصل گواهینامه موقت دوره پیش دانشگاهی (و یا کاردانی)
بهمراه یک برگ کپی
اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی (و یا کاردانی) بهمراه
یک برگ کپی (در صورت درخواست در سامانه

*4

 emt.medu.irنسخه چاپ شده کد رهگیری)
کد رهگیری دریافتی تاییدیه تحصیلی از سامانه

*5

emt.medu.ir
مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی (برای آقایان)

*6

6

یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی

7

7

*5

دانشجو

آموزش

صورت درخواست در سامانه  emt.medu.irنسخه چاپ

شده کد رهگیری)
گزارش کلی (فرم  )206سوابق تحصیلی پایه های دهم تا

تایید

کارشناس

emt.medu.ir
مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی (برای آقایان)
یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی
یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه

یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه

8

8

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

9

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

9

نسخه چاپ شده ثبت نام غیر حضوری در سامانه آموزشی پویا

11

نسخه چاپ شده ثبت نام غیر حضوری در سامانه آموزشی پویا

11

فرم های تعهد ثبت نام مربوط به وضعیت تحصیلی

11

فرم های تعهد ثبت نام مربوط به وضعیت تحصیلی

11

فرم فرمانداری و تعهد سهمیه سیل زدگان

12

فرم فرمانداری و تعهد سهمیه سیل زدگان

12

سایر (نوع مدرک قید شود)

13

سایر (نوع مدرک قید شود)

تذکرات:
)1

باید مدارک را پس از تکمیل بصووورت پ ست پی شتاز به آدرس :خرا سان شمالی ،ا سفراین ،نبش میدان مادر ،دان شگاه فنی مهند سی ا سفراین ،اداره کل آموزش (ر شته
قبولی ،)..............:کد پستی  ،9661998195ارسال نمایید .قید رشته قبولی بر روی پاکت الزامی است.

)6

پذیرفته شدگان پسر مشمول خدمت سربازی برای دریافت معافیت حتما راهنمای دریافت معافیت تحصیلی ( )http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspxرا مطالعه و نسبت
به ثبت درخواست اقدام نمایند.

)3

برای دریافت تاییدیه تحصیلی ،ارسال کارنامه تحصیلی ،گواهی محل های تحصیل دوره دوم متوسطه (فرم  ) 206به مجتمع آموزش عالی اسفراین درخواست دهید و پس از پایان مراحل ثبت نام،
نسخه چاپ شده کد رهگیری را همراه مدارک ثبت نام ارسال نمایید.

)4

نقص مدارک دانشجویان از طریق کانال اطالع رسانی آموزش دانشگاه ( )@esfeducationاطالع رسانی می شود.

)5

دانشجویان انصرافی (روزانه یا شبانه) باید نسبت به ثبت انصراف و تسویه حساب از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند.

)2

شووورکووت در کالس هووای درسوووی بصوووورت کووامال مجووازی اسووووت و تحووت دو سووووامووانووه  skyroomو  adobe connectصوووورت می پووذیرد .اطالعیووه مشوووواهووده برنووامووه کالسوووی
( )http://education.esfarayen.ac.ir/Student%20portal.aspxو شرکت در کالس های مجازی ( )http://education.esfarayen.ac.ir/Virtual%20class.aspxرا مطالعه نمایید.

)7

داوطلبینی که تا تاریخ  33شهریور در مقطع پیش دانشگاهی ،و با متوسطه دوم دانش آموخته نشده و درس باقیمانده دارند ،مجاز به ثبت نام نمی باشند.
امضا دانشجو  /تاریخ

