
 

 

  ارائه اصل مدارک تحصیلی( حضوری ثبت ناممدارک مورد نیاز( 

 "طبق برنامه زمانبندی پیوست به دارک ذیل راکترونیکی؛ اصل مکلیه پذیرفته شدگان ضروری است پس از انجام ثبت نام ال 

 ارائه نمایند. "محل تحصیل اداره آموزش دانشکده

 تهیه شده در سال جاری)پشت نویسی شده( 3×4قطعه عکس دو  .1

 )برای دارندگان مدرک کاردانی(اصل یا گواهینامه موقت مدرک کاردانی پیوسته  .2

مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی -اصل یا گواهینامه موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه )پایه دوازدهم  .3

 (6-3-3جدید )

-3مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی جدید )-آخر دبیرستان )پایه دهم تا دوازدهم اصل کارنامه تحصیلی سه سال  .4

3-6 ) 

   :( مدارک ذیل را 4و  3)بجای بند های  نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیکلیه فارغ التحصیالن نکته مهم

 ارائه نمایند:

  اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی 

  ت( پیش دانشگاهیاصل کارنامه )ریز نمرا 

  اصل گواهینامه دیپلم متوسطه 

  اصل کارنامه )ریز نمرات( دیپلم متوسطه 

  اصل ریز نمرات سال ماقبل دیپلم متوسطه 

  :( مدارک ذیل را ارائه نمایند:4و 3)بجای بندهای  نظام قدیم آموزش متوسطهکلیه فارغ التحصیالن نکته مهم 

  اصل گواهینامه دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه 

  اصل کارنامه )ریز نمرات( دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه 

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

 

 

 

 



 نکات مهم: 

  تاریخ فارغ التحصیلی کلیه پذیرفته شدگان موظفند اصل گواهینامه یا اصل گواهی موقت دوره تحصیلی قبلی با

مجاز به ثبت  قبولی ایشان لغو و به دانشگاه ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه اصل مدرک تا تاریخ مذکور 31/06/1401

 نام در دانشگاه نمی باشند.

 اعالم شده بالفاصله پس از برنامه زمان بندی د  اصل مدارک تحصیلی خود را بر اساس کلیه پذیرفته شدگان موظفن

 انجام ثبت نام الکترونیکی؛ به دانشکده محل تحصیل ارائه نمایند.

 عودت  ،اصل مدارک تحصیلی که به دانشکده ارائه می نمائید؛ تا زمان فراغت از تحصیل و تسویه حساب با دانشگاه

 آن را تهیه و نزد خود نگه دارید. "کپی برابر اصل"و  "کپی"داده نمی شود؛ توصیه می شود  

  قطعی شدن ثبت نام و ارائه کارت دانشجویی منوط به تحویل کلیه مدارک در موعد مقرر به دانشکده محل تحصیل می

 باشد.

 اصل یکی از مدارک اقامتی وشناسایی  شده اند()که از طریق کنکور سراسری پذیرفته  پذیرفته شدگان اتباع خارجی

 معتبر زیر را جهت کنترل کارشناس پرونده به همراه داشته و پس از تایید، تصویر آن را به دانشکده ارائه نمایند:

 تصویرگذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت 

 ایران تصویردفترچه پناهندگی سیاسی صادر از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

  صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین  1401تصویرکارت هویت ویژه اتباع غیر ایرانی دارای اعتبار در سال

 خارجی وزارت کشور

 تصویرآخرین کارت آمایش معتبر بر اساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیریت خدمات آموزشی                                                                                                                 


