
 

 باسمه تعالی

 وثر)ویژه خواهران(ــاه کــدانشگ

  فرم تعهد ارسال مدارک

دانشگاه  1399آزمون سراسری سال کارشناسی  مقطع  ...................... ................................... ........... پذیرفته شده در رشته فرزند  .............................. دارای شماره ملی ................................................... اینجانب خانم  

مدارک ارسالی به نمایم و مسئولیت صحت اطالعات و مینام مدارک خود را به شرح ذیل ارسال نام، جهت تکمیل ثبتنامی مندرج در دستورالعمل ثبتبا اطالع کامل از شرایط ثبتخواهران( ویژه)کوثر 

 .......................................................          شماره ثابت:..........................................................  :) شخص دانشجو(شماره همراه          باشد.انب میعهده اینج

) تیک تأیید دانشجو عنوان ردیف

 بزنید(
 کارشناس و توضیحات  تأیید 
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 تصویر شناسنامه)درصورت داشتن توضیحات تمامی صفحات(
   برابر با اصل

   کپی) دو نسخه(

 تصویر کارت ملی پشت و رو 2
   برابر با اصل

   کپی) دو نسخه(

   تمام رخ تهیه شده در سال جاری 3*4قطعه عکس  6 3

   نسخه چاپ شده ثبت نام غیر حضوری 4

  های پذیرش و ثبت نام) ایرانی و اتباع غیر ایرانی( فرم 5
 

7 
فرم مدرک کارشناسی و معدل که قادر ارائه مدرک  -        2فارغ التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی -1های تعهد :    فرم

   فرم مغایرت عکس داوطلب  -   5فرم بهره مندی از آموزش رایگان   -      4دانشجویان سال آخر -     3نیستند   
 

   های  روزانه سایر دانشگاه ها(شدگان دارای قبولی قبلی  رشتهفرم انصراف قطعی از تحصیل)ویژه پذیرفته 8

   قید شده باشد (لیسانس)که در آن معدل دوره کارشناسی  (لیسانس) و یک برگ تصویر مدرک کارشناسیاصل  9

   کارشناسی به همراه یک نسخه کپی اصل ریز نمرات دوره 10

11 
اصل گواهی تایید شده محل اخذ کارشناسی برای آن دسته از داوطلبان که با توجه به مفاد آیین نامه پذیرش 

 با آزمون استعدادهای درخشان با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند
 

 

12 
رم با محتوی ف (لیسانس)اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی 

 اطالعیه سازمان سنجش
 

 

   ( 3فارغ التحصیل می شوند ) فرم شماره 30/07/1399دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ  13

   دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالیتأیید فارغ التحصیالن رتبه اولی دوره کارشناسی  14

  و یا حوزه علمیه خراسان قم علمیه حوزه هایتوسط یکی از مدیریت صادر شده از تحصیل فراغت تصویر مدرک 15
 

   حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت 16

   ) ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه مذکور( گواهی شاهد و ایثارگر 17

 این قسمت توسط  دانشگاه تکمیل می گردد

  آزمون(کارت اصل فرم اطالعات پذیرفته شدگان )  

  و انتقال  رشته اصل کارنامه محرمانه تغییر 

  سهمیه پذیرش 

  نمره قبولی منطقه یک را دارد)یک برابر آموزش رایگان( 

  مواردخاص/مهمان/انتقالشورا/کمیسیون  

  فرم دروس معادلسازی شده 

 درصورت وجود درس پروژه، در مهلت مقرر تحویل شده است/ نشده است 

 لذا سنوات اضافه لحاظ میگردد/ نمی گردد
 

  فرم احراز شرایط پایان تحصیالت 

  فرم تکمیل شده تسویه حساب 

  الصاقی رسید فیش بانکی بابت تمبر 

  دانشجوییکارت  

  تعداد ترم های مهمانی 

  ریزنمرات دانشگاه کوثر) ویژه خواهران( 

  کپی گواهینامه موقت 

  امضاء دفتر ثبت گواهینامه موقت -تحویل گواهینامه موقت 

 معدل کل:          تاریخ فراغت از تحصیل:                          

 صندوق رفاه دانشجویان

 ......................................: تاریخ تسویه کلیه اقساط      ......................................................................به حروف:             .......................................میزان بدهی:                    به عدد:   

 )وضعیت صدور مدرک(دانش آموختگان 

 کد صحت:  شماره فرایند:

 تاریخ:  شماره:  گواهینامه موقت

 تاریخ:  شماره:  گواهینامه موقت المثنی

 تاریخ:  شماره:  دانشنامه تحصیلی

 تاریخ:  شماره:  تاییدیه تحصیلی

 داوطلب امضاء و اثر انگشت         از مخدوش نمودن این فرم جداً خودداری فرمائید.                     پذیرفته شده گرامی لطفاً *

 :تاریخ                                                                                                                                         


