
 

 

 رک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکیمدا 

و حجم بین   pdfو   jpgرساند تمامی مدارک ذیل را با فرمت می  1401-1402ورودی جدید سال تحصیلی  شدگانبه اطالع پذیرفته

  paintگرافیکی مانند :افزارهای بارگذاری نمایید. )با استفاده از نرم "ارسال فایل مدارک"کیلو بایت اسکن و در بخش  300تا  100

 های اسکن شده را تنظیم نمائید.(توانید حجم فایلمی  no cropو  cam scannerو اپلیکیشن های photo shopیا 

 اسکن تمام صفحات شناسنامه )در یک فایل(  1-3

 اسکن اصل کارت ملی )پشت و رو(  2-3

) عکس باید رنگی، تمام رخ با وضوح کامل و رعایت شئونات اسالمی  (تهیه شده در سال جاری 3×4پرسنلی)  فایل عکس 3-3

 باشد(

 اسکن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم هوشمند ) ویژه پذیرفته شدگان مرد غیر مشمول(   4-3

 :آدرس  به شدگان مرد مشمول باید قبل از انجام ثبت نام در سامانه گلستان؛ به سامانه نظام وظیفهپذیرفته  نکته مهم

SERVICES.EPOLICE.IR   اقدام نمایند. درخواست معافیت تحصیلی دانشجوییمراجعه و جهت  

 از دفاتر  کد سخاسال تمام( شده باشند با دریافت  18شدگان مرد مشمول که وارد سن مشمولیت )کلیه پذیرفته

خواهند داشت.) نحوه محاسبه سن نظام وظیفه و ارائه درخواست را  امکان ورود به سامانهکد ملی + و 10پلیس 

 (18مشمولیت: سال تولد + 

  در زمان تکمیل اطالعات در سامانه نظام وظیفه؛ مقطع تحصیلی دانشگاهی؛ کارشناسی پیوسته و تاریخ شروع به

ثبت گردد؛ همچنین نام رشته تحصیلی دانشگاهی و نام دانشگاه)عالمه طباطبائی(  01/07/1401تحصیل در دانشگاه 

 انتخاب شود.صحیح 

  فیلم راهنمای ثبت نام در سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرسvazifeh.police.ir  فیلم آموزشی "در قسمت

 قابل دسترس می باشد. "راهنمای ثبت معافیت تحصیلی داخل کشور

  اقدام نمائید در غیر باید نسبت به درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه  20/07/1401حداکثر تا تاریخ

 اینصورت از ادامه تحصیل جلوگیری بعمل خواهد آمد.



 .معافیت تحصیلی دانش آموزی پس از قبولی در دانشگاه فاقد اعتبار است 

  دانشجویان انصرافی از سایر دانشگاه ها، باید جهت دریافت معافیت تحصیلی با نام دانشگاه عالمه طباطبائی اقدام

 نمایند.

 ن حین خدمت سربازی، ضروری است جهت ترخیص از خدمت به سامانه نظام وظیفه مراجعه و پذیرفته شدگا

 درخواست معافیت تحصیلی نمایند.

 اسکن اصل یا گواهینامه موقت مدرک کاردانی پیوسته )برای دارندگان مدرک کاردانی(  5-3

مخصوص دانش آموزان نظام  -ه دوازدهم اسکن اصل مدرک یا گواهینامه موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه ) پای  6-3

 (6-3-3آموزشی جدید )

مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی  -سه سال آخر دبیرستان )پایه دهم تا دوازدهم  اسکن اصل کارنامه )ریز نمرات(   7-3

 (6-3-3جدید )

( مدارک ذیل را اسکن  3-7و   3-6)بجای بندهای  نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیکلیه فارغ التحصیالن نکته مهم:  

 و بارگذاری نمایند:

 اسکن اصل مدرک گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی 

 اسکن اصل کارنامه )ریزنمرات( دوره پیش دانشگاهی 

  اسکن اصل مدرک گواهینامه دیپلم متوسطه 

 اسکن  اصل کارنامه تحصیلی)ریز نمرات( دیپلم متوسطه 

 سال ماقبل دیپلم متوسطهرک یا ریزنمرات اسکن اصل مد 

  :( مدارک ذیل را اسکن و 3-7و  3-6)بجای بندهای  نظام قدیم آموزش متوسطهکلیه فارغ التحصیالن نکته مهم

 بارگذاری نمایند:

 اسکن اصل مدرک گواهینامه دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه 

  متوسطهاسکن اصل کارنامه )ریز نمرات( دیپلم نظام قدیم آموزش 

 اسکن  اصل گواهی تحصیلی یا ریز نمرات سال ماقبل دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه  

 اسکن  اصل گواهی تحصیلی یا ریز نمرات دو سال ماقبل دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه  

 خذمدرک نکته مهم: مدارک فوق الذکر باید مهر و امضای مدیر دبیرستان  و رئیس اداره آموزش و پرورش شهر محل ا

 تحصیلی  را داشته باشد.



ها و موسسات آموزش عالی داخل وخارج از کشور و دانشجویان فعلی و اسکن فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاه    8-3

 (1انصرافی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور)فرم شماره 

ها در آزمون ، رزمندگان و ایثارگران برای کلیه رشته1منطقه اسکن فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه های    9-3

 شدگان دوره روزانه(مخصوص پذیرفته  4سراسری )فرم شماره 

درآزمون سراسری  3و 2اسکن فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی سهمیه های مناطق    10-3

 وزانه(مخصوص پذیرفته شدگان دوره ر 5)فرم شماره 

 (15)فرم شماره  1401اسکن فرم مشخصات متقاضیان تبعه افغانستان و عراق شرکت کننده در آزمون سراسری سال  11-3

 1دفترچه شماره  76در صفحه  2)فرم شماره اسکن فرم انصراف از تحصیل برای دانشجویان انصرافی موسسات آموزش عالی   12-3

وری است پس از تایید و امضای دانشگاه محل تحصیل قبلی و اداره کل امور دانشجویان در سامانه که ضر 1401ثبت نام آزمون سراسری سال 

 بارگذاری شود.(

 اسکن فرم مشخصات و تعهد نامه با امضا و اثر انگشت شخص دانشجو  13-3

 اسکن فرم مرامنامه انضباطی دانشجویان  14-3

  شده در آزمون ترمیم نمرات دیپلم شرکت نموده باشد، می بایست این فرم را تکمیل ) اگر پذیرفتهاسکن فرم ترمیم نمرات دیپلم    3-15

 وپس از ممهور به مهر و امضای دبیرستان در سامانه اسکن نماید.(

ثبت نام  1دفترچه شماره  75در صفحه  1)فرم شماره اسکن فرم مربوط به عنوان رشته تحصیلی سه سال آخر تحصیلی  16-3 3-16

 آزمون سراسری که ضروری است ممهور به مهرو امضای دبیرستان و یا اداره آموزش و پرورش  شهر محل اخذ مدرک تحصیلی باشد.(

 اسکن کارت واکسن بیماری کرونا 17-3

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                  

 یت خدمات آموزشیمدیر                                                                                                                    


