
 

 

 
 ئیدانشگاه عالمه طباطبا

 ارسال اصل مدارک تحصیلی تعهد نامه                                                         

 
 صادره از                           کد ملی      فرزند       اینجانب

   دوره     رشته مقطع کارشناسی  1399-1400پذیرفته شده سال تحصیلی    

  نمایم. ارسال مدارک ذیل را    ،لیوتشکیل پرونده تحصی جهت ثبت ناممی شوم  متعهد

1.   تصویر تمام صفحات شناسنامه 

2.  )تصویر کارت ملی )پشت و رو 

3.   پشت نویسی شود( تهیه شده در سال جاری 3×4شش قطعه عکس( 

4.  شدگان مرد غیرمشمول( تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هوشمند )ویژه پذیرفته 

5.   مدرک کاردانی پیوسته )برای دارندگان مدرک کاردانی( اصل یا گواهینامه موقت 

6.    (6-3-3)مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی جدید )اصل یا گواهینامه موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه 

7.    (6-3-3)مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی جدید )اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان 

8.    مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی جدید  -زارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم )فرم گ 602اصل فرم

(3-3-6) 

9.  قابل پرینت در پایان مراحل ثبت نام غیرحضوری( "حضوری غیر پذیرش گواهی "پرینت( 

10.   فرم مشخصات و تعهد نامه با امضا و اثر انگشت شخص دانشجو 

 ( مدارک ذیل را ارسال نمایند:8تا  6کلیه فارغ التحصیالن نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی )بجای بند های نکته مهم:  

   اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی 

   نمرات( پیش دانشگاهی اصل کارنامه )ریز 

   اصل گواهینامه دیپلم متوسطه 

   نمرات( دیپلم متوسطه اصل کارنامه )ریز 

   نمرات سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم متوسطه اصل ریز 

 نمایند: ( مدارک ذیل را ارسال8تا  6های کلیه فارغ التحصیالن نظام قدیم آموزش متوسطه )بجای بند  نکته مهم: 

   اصل گواهینامه دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه 

   سطهنمرات( دیپلم نظام قدیم آموزش متو اصل کارنامه )ریز 

   نمرات سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه اصل ریز  

 

     نام و نام خانوادگی کارشناس پرونده  امضاء و                                                                               دانشجو     و اثر انگشت امضاء           

 

      دانشجوی گرامی مدارکی که ارسال می نمائید در کادر مربوطه عالمت بزنید.      

       گردد. در پرونده دانشجو بایگانی  تایید کارشناسبررسی و پس از  ،ارسال مدارک تعهد فرم نکته مهم: 

       


