
1399ارشد ناپیوسته سال  مدارک الزم جهت ثبت نام مقطع کارشناسی  

  

 فرم چاپ شده ثبت نام اینترنتی 

   اجتماعی دانشجویان جدید الورود  با آدرس: - تکمیل پرسشنامه فرهنگیhttp://smauni.ir/?page_id=1311 

 نسخه( 2برابر با اصل)  پی تمامی صفحات شناسنامهک 

 نسخه( 2برابر ابا اصل) پی پشت و رو کارت ملیک 

 3  تهیه شده در سال جاری) پشت نویسی شده( 3*4قطعه عکس 

 آموختگاناصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی برای دانش 

 کمیل فرم های ثبت نامت: 

 ) دانلود( فرم ثبت نام) ویژه تمامی پذیرفته شدگان( 

 ) دانلود(فرم ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی 

 ) دانلود(تأیید فارغ التحصیالن رتبه اولی دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی -1فرم شماره  

 ) دانلود( فرم معدل برای دانشجویانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی باشند. -2فرم شماره 

 ) دانلود(فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی -3فرم شماره

 ) دانلود( ) ویژه تمامی پذیرفته شدگان(تعهد تقاضانامه بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان -4فرم شماره 

 ) دانلود ) ویژه تمامی پذیرفته شدگان( فرم مغایرت عکس داوطلب جهت بررسی توسط دانشگاه -5فرم شماره 

 سازمان متبوع برای کارمندان دولتساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط  حکم مرخصی 

 تعهد ارسال مدارک فرم 

 

بل همچنین قا ثبت گردد.نیز   و تاریخ انگشتاثر  و ،ی بایست توسط داوطلب محترم امضاء گردیدهنکته: تمامی فرم ها م

 ود:شبعدی به آدرس زیر پست  اقدامات و تطبیق برایپس از انجام ثبت نام اینترنتی ذکر است تمامی مدارک می بایست 

        شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان.  17استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان           

 دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(.           

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

 

تاریخ:   وزش رایگانآیین نامه لغو تعهد آم )بر اساس آیین نامه ارسالی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری : نکته 

در صورت انصراف یک هفته پس از ثبت نام و تحویل مدارک هزینه تحصیل رایگان یک  ( و /254407شماره:  02/11/1396

 .بایست پرداخت گرددنیمسال می


