
 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مقطع کارشناسی" با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی"

گردد حتما چند نسخه شد لذا توصیه می نخواهد با توجه به اینکه مدارک تحویلی به دانشگاه به هیچ وجه تا پایان تحصیل به دانشجو تحویل داده               

 .نمایید ارائه را زیر مدارک فقط  در زمان ثبت نام حضوری فتوکپی از مدارک تحصیلی تهیه نمایید و نزد خود نگه دارید. ضمنا

 شناسنامه تیک نسخه تصویر از تمامی صفحا 

  کارت ملی رویتصویر پشت و نسخه یک 

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

  ... اصل و کپی دفترچه بیمه) در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و 

  گواهی دیپلم متوسطه و ریزنمرات سه ساله )نظام جدید و قدیم(اصل و کپی 

 نظام جدید و قدیم(متوسطهنامه موقت پایان تحصیالت دوره گواهی( 

  ( ۶-3-3نظام آموزشی مقطع متوسطه ) ۶۰۲فرم 

 مخصوص نظام قدیم(دانشگاهی و ریز نمرات آنصل و کپی گواهی پایان تحصیالت دوره پیشا( 

 تا در اسرع وقت نسبت به تحویل اصل گواهی اقدام نماید. بودهوقت از پذیرفته شده مورد قبول در صورت آماده نبودن اصل گواهی تحصیلی، گواهی م :1تبصره 
 

 محل تحصیل دوره دوم متوسطه و تأییدیه ،گواهی التحصیلیارائه کد رهگیری ثبت اطالعات جهت دریافت کارنامه فارغ

    https://emt.medu.irتحصیلی با مراجعه به آدرس: 

 نکته: لطفاً دقت فرمائید در زمان درخواست تأییدیه تحصیلی حتماً نام دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( انتخاب گردد.         

 نام اینترنتیفرم چاپ شده ثبت 

 نام)ویژه تمامی دانشجویان(های ثبتتکمیل فرم 

 سایر همراه به تکمیل از پسفرم مربوط به سهمیه ثبت نامی خود را انتخاب و  15و  5،  4، 1های نام ) از بین فرمفرمهای ثبت 

 کنید( کلیک دریافت برای.)دهید تحویل مدارک

 نیروهای -قوه فضائیه-رای ادامه تحصیل)آموزش و پرورشحکم مرخصی ساالنه یا موافقت بدون قید و شرط سازمان متبوع ب

 مسلح و...(

 معافیت ام وظیفه برای استفاده همزمان ازهای علمیه سراسر کشور )مشمول خدمت نظمجوز تحصیل همزمان طالب حوزه

 های علمیه )خراسان / اصفهان(های علمیه یا مرکز مدیریت حوزهتحصیلی( از مرکز مدیریت حوزه

 و ماقبل موظف  14۰۰ سراسری آزمون دوره روزانه دانشجویان انصرافیقابل ذکر است  .تحصیل برای دانشجویان انصرافی اصل فرم انصراف از

 .نام ارائه دهنددر مراجعه حضوری برای ثبت ۲5/1۲/14۰1تاریخ انصراف  اند، فرم انصراف قطعی با حداکثر

 قابل توجه پذیرفته شدگان به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

  نامریال بابت هزینه ثبت ۶5۰.۰۰۰بایست نسبت به واریز مبلغ شدگان به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی میتمامی پذیرفته

پذیرش در هنگام ثبت نام اینترنتی پرداخت نموده و تصویر فیش واریزی را همراه سایر مدارک  ، از طریق منویجهت بررسی مدارک()

 نماید.هنگام مراجعه حضوری به دانشگاه ارائه می
 

http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af/

