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 اطالعیه ثبت نام 

 پیوسته نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پذیرفته شدگانویژه           
  ) پذیرش شده به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(

 1399سال 

 پذیرفته شده محترم:

ولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و نماییم. این ارا تبریک عرض می دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(بدینوسیله ورود شما به خانواده       

ها را با دقت و حوصله برداشته و اند، لذا سعی کنید این اولین قدمپیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده

  .توضیحات این صفحه را بطور کامل مطالعه فرمایید

 دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(نام در  فرایند ثبت،  ر جلوگیری از شیوع ویروس کروناباتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظو

 ازطریق "پذیرش غیرحضوری"ی مرحله کهپذیرد صورت می "ک به صورت ارسال پستیتحویل مدار"و  "پذیرش غیرحضوری"به روش 

  گیرد.می صورت ( kub.ac.ir )به آدرس آموزشی سادا سامانه مراجعه به

 (05/08/9139لغایت  30/07/9139) پذیرش غیرحضوری

 سبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام فرمائید.خواهشمند است مدارک ذکر شده در اطالعیه ثبت نام را آماده و سپس ن 

از  و  ) دانلود(حضوریز مطالعه دقیق راهنمای پذیرش غیرپس ا  kub.ac.ir آموزشی سادا شده با مراجعه به سامانه در این مرحله فرد پذیرفته

وارد کردن نسبت به  ،  روز دوشنبهتا پایان ساعت اداری    05/08/1399  لغایت 30/07/1399صبح  روز چهارشنبه مورخ   9ساعت 

قابل ذکر است جهت شناسه کاربری و نماید. های تعهد اقدام میمشخصات فردی، بارگذاری کلیه مدارک درخواستی و تایید الکترونیکی فرم

 استفاده نمایید. و شماره شناسنامه کلمه عبور از کد ملی

 نام غیر حضوری:مدارک الزم جهت ثبت 

 )تصویر اصل شناسنامه)در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه 

 (تصویراصل کارت ملی )پشت و رو 

 یتهیه شده در سال جار 3*4تمام رخ  عکس اسکن شده 

 دوره متوسطه دوم یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی اسکن 

 دوره متوسطه دومیا  /گواهی موقت پیش دانشگاهی اسکن 

 (602) فرم گزارش کلی دوره متوسطه دومیا  گواهی ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی اسکن 

 متوسطه هرگواهی پایان دو اسکن 

 گواهی موقت دوره متوسطه اسکن 

 

 تماس حاصل فرمایید.نام ثبت واحد کارشناس 058 - 32262862-4 در صورت بروز مشکل فنی، در ساعات اداری با شماره  
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اصل  تعهد الکترونیکی وثبت نام ، های فرمموده و همراه با سایر خود را دریافت ن "گواهی پذیرش غیرحضوری"م است امرحله الزدر پایان این 

  ت زمان تعیین شدهصورت عدم دریافت مدارک در مهلقابل ذکر است در  .به دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( پست نمایید، مدارک تحصیلی

  تمدید نخواهد شد. مدارکارسال  تاریخ و  مراحل فوق کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با شخص پذیرفته می باشد، (22/08/1399) 

دانشجویان ویژه ی مدارک( بررسجهت  بابت هزینه ثبت نام) ریال 500.000 مبلغواریز  تمامی پذیرفته شدگان محترم می بایست نسبت به 

ت آموزش عالی انهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسس مصوبهبراساس  ، بر اساس سوابق تحصیلی به شیوه صرفاً پذیرفته شده

  800170000000217292284009ir   شبا شماره با 0217292284009 حساب  به شماره 22/04/1399خراسان شمالی مورخ 

مبلغ اصل فیش واریز توسط پذیرفته شده محترم که اقدام نموده و  شتیبانی سایر منابع دانشگاه کوثربه نام پنزد بانک ملی 

استان خراسان شمالی، سایر مدارک به آدرس همراه  را گیری در آن مشخص باشد و شماره فیش و یا کد رهی واریزی، تاریخ واریز

 نمایند.پست    9415615458کد پستی :  ، . دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان 17بجنورد، خیابان 

 

  ثبت گردد.نیز  و تاریخ اثر انگشتگردیده و  تمامی فرم ها می بایست توسط داوطلب محترم امضاء نکته: 

 
ها به و برگزاری کالس پذیردمدیریت امور آموزشی انجام میحوزه توسط و  انتخاب واحد نیمسال اول به صورت متمرکزنکته: 

ها به صورت مجازی برگزاری کالس ها در خصوص سایر اطالعیه  باشد.می 10/08/99شروع کالس ها  از   بوده و صورت مجازی 

 اطالع رسانی خواهد گردید.  متعاقباً

 :"کارسال پستی مدار "نام م برای ثبتالزمدارک  

 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

1-1 

 متوسطه آموزشقدیم  نظام

مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا گواهی اصل  -

یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، 

 حل اخذ دیپلم.بخش و شهرستان م

با سه بایست اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم میمحل و شهرستان بخش  -

 یکسان باشد. در لیستمندرج  سال تحصیل

باید حداکثر تا پایان  نیمسال اولبرای تحصیلی های تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -

پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا  و برای رشته های تحصیلی   31/06/1399

 لغو " خواهد شد." باشد و در غیر اینصورت  قبولی فرد 30/11/1399تاریخ 

 ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطالعات یکسان باشد. عنوان دیپلم -
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 و شهرستان بخش ماقبل دیپلم با درج سال 2ماقبل و سال تحصیلی گواهی  -

و هنرستان با درج بخش  مدیر دبیرستان و یابا مهر و امضای  محل تحصیل

 سال قبل از دیپلم. 2و ماقبل سال شهرستان 

1-2 

سالی واحدی یا ترمی  آموزشی نظام 

  " واحدی 

دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش -

تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دانشگاهی با درج رشته پیش

باید  نیمسال اول برای تحصیلیهای دانشگاهی در هر یک از رشتهتاریخ اخذ دوره پیش -  دانشگاهیپیش

و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید    31/06/1399حداکثر تا پایان 

 لغو " خواهد شد." ت  قبولی فردباشد و در غیر اینصور 30/11/1399حداکثر تا تاریخ 

از ماقبل و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش دوره اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

 سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد. بایست با سهمی دیپلم

2-2 

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی  -

مضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ با مهر و ا

 مدرک.

اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا  3-2
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 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

1-3 
 نظام آموزشی جدید

(3-3-6 ) 

 

صیالت دوره دوم متوسطه با مهر و موقت پایان تح اصل مدرک و یا گواهی -

 امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

نیمسال  برای تحصیلیهای در هر یک از رشته مدرک تحصیلی پایه دوازدهم تاریخ اخذ  -

و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال    31/06/1399باید حداکثر تا پایان  اول

لغو " خواهد " باشد و در غیر اینصورت  قبولی فرد 30/11/1399اکثر تا تاریخ دوم باید حد

 شد.

بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم، می بایست با  -

 سه سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.

2-3 

ل دریفت ) گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم( قاب 602فرم  -

از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا معاون اجرایی 

 دبیرستان

شهریور  (در نیمه دوم 6-3-3برای نظام آموزشی )و یا پایه دوازدهم  (برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی)دانشگاهی  با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش: 3و 2توضیحات ردیف 

است تعهدی  الزم (نگردند، 6-3-3نظام آموزشی  ت دوره دوم متوسطه (الدانشگاهی و یا گواهی پایان تحصی نام حسب مورد موفق به ارائه گواهی پیش شدگان در زمان ثبت ماه، در صورتی که پذیرفته

 .گردد قبولی آنان لغو می 30/7/99ی بدهند. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ در دانشگاه محل قبول 30/07/1399مبنی بر ارائه گواهی فراغت از تحصیل تا تاریخ 

دانشگاهی و یا گواهی پایان  بایست به همراه تصویر گواهی پیش رئیس محترم مرکز سنجش آموزش و پرورش همه پذیرفته شدگان می 18/10/91مورخ  221446/460با توجه به بخشنامه شماره  

د آن را در یاز اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رس (ارزش تحصیلی)ی تحصیلی مراجعه و تائیدیه "دفاتر پیشخوان خدمات دولت"دوم متوسطه خود به  ت دورهالتحصی

 ارسال پستی مدارک همراه با سایر مدارک تحصیلی  به دانشگاه پست نمایند. زمان

 .م نمایندالاع"دفاتر پیشخوان خدمات دولت"شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را در فرم  همه پذیرفته
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 دانشجویان:

اخراجی آموزشی و یا انصرافی 

 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

روزانه دانشگاه ها و مؤسسات دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره  -

هی تسویه زم است فرم انصراف از تحصیل و گواال 31/05/99آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 

حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل را ارائه نمایند.) فرم 

منتشر راهنمای ثبت نام رشته های تحصیلی با سوابق تحصیلی  دفترچه265ص  -2شماره 

 )دانلود( (01/05/1399در تاریخ  شده

اند نیز  را اخذ نموده (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی)نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی  دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع آیین : 4توضیحات ردیف

هیچ محدودیتی در انتخاب  ،ندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربطپس از تسویه حساب کامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صمانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی 

  د.ود به صورت یکجا به انجام برساننت خالاز اتمام تحصی هدات مربوط را پستوانند تمامی تعباشند. این دسته از متقاضیان می شده را دارا می المنام در رشته قبولی اع رشته نداشته و حق ثبت

 اصل مدرک و یا گواهی دانش آموختگی در دوره ی معادل - کاردانی معادل دارندگان مدرک 5

 28/5/92مورخ  77633/2در خصوص دارندگان مدرک معادل مفاد بخشنامه شماره   -

های الزم می بایست بر اساس  معاونت آموزشی وزارت متبوع مالک عمل بوده و بررسی

این بخشنامه صورت گیرد. ضمناً قبولی پذیرفته شدگان دارای مدرک معادل که مشمول 

 مفاد بخشنامه مذکور نمی باشند، لغو خواهد شد.

6 
دانشگاه ها  کاردانی دارندگان مدرک

 و مؤسسات آموزش عالی

 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی)فوق دیپلم(. -

 

حداکثر تا پایان بایدریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشته های تحصیلی نیمسال اول تا -

و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ  31/06/99

 لغو " خواهد شد." باشد و در غیر اینصورت  قبولی فرد 30/11/1399
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7 
دارندگان مدرک کاردانی گروه 

 آموزشی پزشکی

) فارغ التحصیالن رشته های گروه آموزش 31/06/99پایان طرح نیروی انسانی تاریخ  -

برای رشته   30/11/1399و  پزشکی( پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی نیمسال اول

  باشد.های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم 

 دارندگان مدرک کاردانی پیوسته 8

موزشکده های فنی و حرفه ای، اصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آ -

 دانشگاه جامع علمی کاربری و یا دانشگاه آزاد اسالمی.

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم  سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و  -

 امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

جای مدرک پیش دانشگاهی برای  مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به -

 پذیرفته شدگان مالک عمل و قابل قبول می باشد

با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشته های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا  -

و برای رشته های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ  31/6/99پایان 

 لغو " خواهد شد." نصورت  قبولی فردباشد و در غیر ای 30/11/1399

 شرط معدل برای ثبت نام مالک نمی باشد. -

م می بایست با سه سال ذکر ن محل اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوابخش و شهرست -

 یکسان باشد. شده در لیست

 دیپلمه های فنی مشمول سوابق نمی شوند. -

 :8الی  5ردیفهای توضیحات  

کاربردی و یا -میعل ای، دانشگاه جامع وحرفه های فنی کدهه آموزشآموزش عالی و یا کاردانی پیوست اتسها و مؤس گاهدانش (دیپلم فوق)و یا هریك از دارندگان مدرک کاردانی  نیالالتحص فارغ1-

های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی  و برای رشته 31/6/99اریخ که حداکثر تا ت 1399-1400های تحصیلی پذیرش برای نیمسال اول سال تحصیلی  می برای رشتهالدانشگاه آزاداس

  :اند التحصیل شده فارغ 30/11/99که تا تاریخ  1400-1399

  .ی باشدالمسرشته تحصیلی آنها مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد ا(الف

 رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته باشد ب(

طرح )که خدمات قانونی مقرر آنان (اعم از خواهران و برادران)صیلی گروه آموز شی پز شکی ای تحه ر شته(سات آموزش عالیها و مؤ س شگاهفوق دیپلم دان)ن دورههای کاردانی الالتحصی همه فارغ -2

به  30/11/99های مذکور که خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ  ن دورهالالتحصی های نیمسال اول و دوم بوده و فارغ به پایان رسیده باشد، مجاز به انتخاب رشته 31/6/99تا تاریخ  (یحه نیروی انسانیال

رشته(دیپلم فوق)سته از دارندگان مدرک کاردانی اند. بدیهی ا ست آن د بوده 1399-1400ی صیلی پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی داراهای تح رسد، منحصراً مجاز به انتخاب ر شته پایان می

 نبوده و قبولی (پذیرش برای نیمسال دوم سال جاری هم)نام در رشته قبولی  به پایان نخواهد رسید، مجاز به ثبت 30/11/99های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی که خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ 

 .آنان لغو خواهد شد

 دارندگان مدرک حوزوی 9
ارئه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه های علمیه و یا مرکز 

 مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان.

شورای انقالب فرهنگی، دارندگان  03/11/1374مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه  -

توانند در ودن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی میمدرک حوزه علمیه فقط در صورت دارا ب

 دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند. 

  شرط. و قیدبدون  و رسمیموافقت یاساالنه  مرخصی حکم اصل - کارمندان دولت 10

 گواهی اشتغال 11
تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین و بازنشستگان  -

خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت

 سایر مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانه های مذکور.
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 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  ردیف

 سهمیه مناطق محروم 12
مندرج  01/07/1399کد رشته های مندرج در جدول اصالحات اطالعیه مورخ  -

 در درگاه اطالع رسانی این سازمان

حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از استان های: پذیرفته شده می بایست  -

سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و ایالم، چهارمحال و بختیاری، 

 01/07/1399بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در اطالعیه مورخ 

 مندرحج در درگاه اطالع رسانی این سازمان باشد. 

13 

ه داوطلبان مناطق درگیر سهمی

 )سیل و زلزله( بالیای طبیعی

 دانلود()

 

در درگاه  01/07/1399در اطالعیه اصالحات مورخ  کد رشته های مندرج  -

 اطالع رسانی این سازمان

 ذیربط. های بومی یکی از بخش های شهرستان -

دهم) نظام محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا  -

( و یا پیش دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم) نظاام آموزشی سالی 6-3-3جدید آموزشی 

 واحدی یا ترمی واحدی( در یکی از بخش ها و یا شهرستان های ذیربط باشد.

شته نسبت به متقاضین مشمول استفاده از این سهمیه می بایست در زمان انتخاب ر -

صیلی در شهرستان مربوط)مندرج در اطالعیه اصالحات مورخ ا تحدریافت فرم اقامت و ی

( که توسط فرمانداری شهرستان تأیید گردیده اقدام می نمودند. بدیهی 01/07/1399

 است این فرم می بایست در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی تحویل گردد.

  )دانلود (

14 

سهمیه  متقاضیان شهرستان های 

 جیرفت،  جنوب استان کرمان)

عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و 

 منوجان(

متقاضیان مشمول توضیحات مندرج  در اطالعیه اصالحات مورخ   -

 در درگاه اطالع رسانی این سازمان 01/07/1399

مالک بومی: ارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر و همچنین متولد در یکی از  -

 شهرها) یا بخش ها( مذکور

15 

 شدگانپذیرفتهکلیه 

 ------------------------------------- نسخه تصویر از تمام صفحات آن 2اصل شناسنامه به انضمام  -

 ------------------------------------- اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن - 16

 ------------------------------------- در سال جاری شدهتهیه  3×4رخ تمام عکسقطعه  6 - 17

18 
و کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درمانی، تامین  اصل -

 اجتماعی، ارتش و...
------------------------------------- 

19 ------------------------------------- 
رشته های تحصیلی با  د شده در دفترچه راهنما و ثبت نام باید واجد شرایط عمومی قی -

 باشند. 01/05/1399سوابق تحصیلی منتشر شده در تاریخ 

 

       

 تماس حاصل فرمایند. 116داخلی  058 -32262862پذیرفته شدگان اتباع خارجی با شماره تماس  *        

 

...(، چنانچه مشخص گردد که داوطلب در هر مرحله از آزمون)ثبت نام، پذیرش و یا حین تحصیل در دانشگاه و 

باشد، قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی و واجد شرایط نمی داده عات غلطی ارائهحقایق را کتمان نموده و یا اطال

 رفتار خواهد شد.
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 تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم الزم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی در مهلت مقرر

 ه آدرس زیر پست نمایید:ب ( 22/08/1399) 

 شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان، دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(. 17استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان     

 058-32262864و     058 -32262862تلفن تماس:          9415615458کد پستی:             

 

 

مجاز به ثبت نام و  ،تحصیل در رشته قبولی ثبت نام نمایند و یا ننمایند حتی با دادن انصراف قطعی ازپذیرفته شدگان دوره روزانه چنانچه  تبصره: 

 به منظور انتخاب رشته های دوره روزانه نخواهد بود. 1400شرکت در آزمون سراسری سال 

 


