
 

 بسمه تعالی

 باسالم 

 ؛ عزیزان شماتشکر از انتخاب ضمن 

 درمقطع کارشناسی پیوسته ثبت نامی جهت تکمیل پروندهمدارک الزم 

  (  )؛   ( ))تمام رخ با رعایت شئونات اسالمی(    3*4قطعه عکس  شش-1

 سری( شناسنامه) یک  تمام صفحاتکپی -2

 )دوسری( پشت و روکپی کارت ملی -3

 )یکسری(پشت و رو ظیفه)کارت پایان خدمت ،کارت معافیت کفالت و .....( ضعیت نظام وکپی و-4

باید با  معافیت تحصیلیدر خواست کردند جهت که از معافیت تحصیلی استفاده می  دانش آموزانی

کپی گواهی موقت پایان  –کپی کارت ملی  – 3*4به همراه داشتن مدارک الزم) یک قطعه عکس 

به کارشناس نظام وظیفه  کپی کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه دوم( –تحصیالت دوره دوم متوسطه 

وپس از دریافت ه مراجعه نمود +10مرکز پلیس  بهمراجعه نمایند و پس از تنظیم نامه معافیت تحصیلی 

 .تحویل دهندکارشناس نظام وظیفه  به ؛ نامه معافیت تحصیلی را()نامه موافقت معافیت تحصیلی

به: مؤسسه آموزش عالی به گزینه  +10از پلیس  پس از دریافت نامه موافقت معافیت تحصیلی تذکر:

 د.دقت نمائی  جهاددانشگاهی شعبه صنعتی اصفهان شهرستان خمینی شهر

 



 

در   کپی( یسر و) یک (    )اصل مدرک )) گواهینامه پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه((  -1

با گواهی موقت  موقتا  گواهینامه پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه  عدم آماده بودنصورت 

 و )یک(  و کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه دوم )  (   ) تحصیالت دوره دوم متوسطه

 ثبت نام به صورت مشروط انجام می پذیرد. سری کپی(

دانشجو موظف است به محض آماده شدن گواهینامه پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه نسبت  تذکر:

 د.نکارشناس پذیرش اقدام نمایوبه اداره آموزش آن به دریافت و تحویل 

 و)یک  پیش دانشگاهیگواهی نامه پایان دوره با به همراه داشتن  نظام قدیمدانش آموزان برای 

 ثبت نام انجام می پذیرد.سری کپی(

  جهت درخواست تاییدیه تحصیلی (  تاییدیه تحصیلی نظام آموزشی دوره دوم متوسطه ) -2

 https://emt.medu.ir ورود به سامانه در خواست تاییدیه تحصیلی : مراجعه به دفاتر پیشخوان یا 

 ثبت نام تکمیل فرم های مربوط به  -3

 

 با آرزوی موفقیت و سالمتی برای شما عزیزان

 ))مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان((
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