فهرست مدارک موردنیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم سال تحصیلی 39-39
ردیف دیپلمیامدرکتحصیلی

ارائه مدرک+یك نسخه تصویر تاییدیه

1-1

اصلیا گواهیمدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله و یا هنرستان با مهر وامضاء
مدیردبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم

2-1

نظامقدیمآموزشمتوسطه

گواهیتحصیلیسالما قبل و 2سالما قبل دیپلم بادرج بخشو شهرستانمحل تحصیلبا
مهروامضاءمدیردبیرستان ویاهنرستان با درج بخش و شهرستانسال ماقبلو  2سال قبل از دیپلم
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اصل گواهی یا كارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان
آموزش پرورش

1-2

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مركز پیش دانشگاهی با درج
رشته تحصیلی ،بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی
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اصل مدرک یا گواهیدیپلم متوسطه نظامجدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ویا هنرستان بادرج
بخش و شهرستان محل اخذ مدرک
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نظامجدیدآموزشمتوسطه

اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضیفیزیك ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و
معارف اسالمی) در هر یك از سالهاي  1939الی  1931با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش
پرورش

9-2

9

مدرکمعادلكاردانی ویژه
دانشجویان اخراجیو انصرافی
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دارندگانمدرکكاردانیدانشگاهها و
موسسات آموزش عالی
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دارندگانمدرک كاردانی گروه
آموزشی پزشكی

6
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11

اصل مدرک ویاگواهی دانش آموختگی در دورهي معادل

اصل و یا گواهی مدرک دوره كاردانی (فوق دیپلم)

اصلویاگواهیمدرکكاردانیپیوستهآموزشكدههاي فنیوحرفهاي وابسته به وزارت آموزش وپرورش
دارندگان مدرک كاردانی پیوسته
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اصل مدرکو یاگواهی سال ما قبلدیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستانویا هنرستانبادرج بخش
وشهرستانمحل اخذ مدرک

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول ،دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان
و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذمدرک
اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصویر از تمام صفحات

سایر مدارک

اصل كارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روي
 6قطعه عكس تمام رخ  9×9تهیه شده درسالجاري
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اصل و كپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی ،تامین اجتماعی ،ارتش و ...
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مدرک وضعیت نظام وظیفه ( فقط براي برادران )

