مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری  -جهت تطبیق با مدارک بارگذاری شده در سامانه ثبت نام
 -1صفحه اول شناسنامه ( در صورت وجود توضيحات صفحه آخر شناسنامه )
 -2كارت ملي ( پشت و رو )
 -3دانشنامه يا گواهي موقت كارشناسي ( ليسانس ) كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد .
 توجه :پذيرفته شدگان دارای دانشنامه مي بايست هنگام ثبت نام حضوری تصوير برابر اصل شده محضری دانشنامه را به كارشناس تحويل نمايند.
 -4فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهای گذرانده دانشجويان سال آخر دوره های كارشناسي ويژه پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام آزمون  ،دانشجوی سال آخر بووده و توا تواري
ثبت نام الكترونيكي موفق به دريافت مدرك تحصيلي خود نشده اند و تا تاري  1397/6/31فارغ التحصيل مي شوند را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمايند  ( .فرم منودر در صوفحه
 40دفترچه شماره  1راهنمای شركت در آزمون يا فرم مندر در صفحه  268دفترچه شماره  2انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور )
 توضيح  :دانش آموختگان كارشناسي قبل از تاري  1396/6/31موظف هستند گواهي موقت فارغ التحصيلي يا دانشنامه خود را در سامانه بارگذاری نمايند .
 -5ويژه شاغلين در موسسات و دواير دولتي :حكم مرخصي ساالنه يا موافقت نامه «كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شده» ،
 ثبت نام كاركنان دولت ،پرسنل و شاغلين نيروهای نظامي ،انتظامي ،سپاه پاسداران اسالمي ،ارتش جمهوری اسالمي ،آموزش و پرورش و  ...با ارائه «موافقوت ناموه از بواالترين مقوام
اجرايي سازمان /اداره كل نيروی انساني /كارگزيني سازمان مربوط مبني بر موافقت با ادامه تحصيل بدون قيد و شرط» و طبق مقررات امكان پذير مي باشد .در غير اينصوورت پذيرفتوه
شده اجازه ثبت نام ندارد.
 -6مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه های علميه سراسر كشور ( مشمول خدمت نظام وظيفه برای استفاده همزمان از معافيت تحصيلي ) از مركز مديريت حووزه هوای علميوه يوا مركوز
مديريت حوزه های علميه يا خراسان يا اصفهان
 -7كارت پايان خدمت يا كارت هوشمند معافيت دايم ( پزشكي  ،كفالت و / ) ...برگ اعزام به خدمت مهلت دار(بدون غيبت)  /نامه يا مجوز مربوط برای متعهدين خدمت در سازمان هوا
 /ساير موارد مربوط به افراد ذكور ( در سن مسئوليت شامل موارد مندر در صفحه  3دفترچه شماره  1سازمان سنجش )
 -8مدرك معتبر سطح  ( 2تاييد شده توسط حوزه های علميه قم و خراسان ) برای فضال و طالب حوزه های علميه  ،پذيرفته شده در گروه علوم انساني با تاري فارغ التحصيلي حوداكرر
1397/6/31
 -9مدرك  /گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايرارگر ( با استفاده از سهميه ايرارگری  /بدون استفاده از سهميه ايرارگری )
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