
 

بدون  و زمون آبا  رشته هایپیوسته مقطع کارشناسی  اننحوه ارسال مدارک پذیرفته شدگ

  9911)صرفا با سوابق تحصیلی( آزمون 

رساند با توجه به ( به استحضار میپذیرفته شدگان بدون آزمون و با آزمون )ثبت نام غیرحضوری 6و  1شماره  هایپیرو اطالعیه

تحویل مدارک ثبت نام به صورت پستی صورت می گیرد و قطعی  شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمت دانشجویان گرامی،تداوم 

شدگان گرامی پس از تایید نهایی باشد. لذا الزم است پذیرفتهمیثبت نامی مدارک فرمها و شدن ثبت نام منوط به ارسال اصل 

تی در صوردرخواست ثبت نام در سامانه توسط کارشناس، نسبت به ارسال پستی اصل مدارک بر اساس جدول ذیل اقدام نمایند. 

که در هر مرحله مغایرتی بین مدارک ارائه شده در ثبت نام غیرحضوری و اصل مدارک ارسال شده مشاهده شود، 

و  درج رشته قبولیباشد. می 9911آبان ماه  22. آخرین مهلت ارسال پستی اصل مدارک گرددقبولی دانشجو لغو می

 الزامی است.بر روی بسته پستی  مقطع تحصیلی

، دبیرخانه معاونت 4بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساختمان شماره آدرس پستی: گرگان، خیابان شهید 

 آقای مازندرانی، 4199193191کد پستی ، دانشگاه آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 9911ورودی پیوسته کارشناسی مقطع دانشجویان کلیه  جهت ارسال پستیمدارک مورد نیاز 

 مدرک ردیف

 سری( دوکپی شناسنامه از تمام صفحات ) 1

 سری( دو) پشت و رو کپی کارت ملی 2

 قطعه( 8پرسنلی جدید )عکس  3

 (کارت پایان خدمت یا کارت معافیت )شامل برای اقایان مدارک نظام وظیفهکپی  4

 پایان دوره متوسطه اصل یا گواهی موقت 5

 ریز نمرات دوره متوسطهاصل  6

 دانشگاهیاصل یا گواهی موقت پایان دوره پیش 7

 دانشگاهیکارنامه تحصیلی دوره پیشاصل  8

 ماقبل دیپلممدرک و یا گواهی سال  9

 دیپلم/ پیش دانشگاهی پرینت خروجی حاوی کد رهگیری درخواست تاییدیه تحصیلی 11

 ( از دبیرستان محل تحصیل612) فرم  6.3.3 آموزشی نظام پذیرفتهشدگان مخصوص تحصیلی سوابق کلی گزارش 11

 و ...( داوطلبان مناطق سیل زده ، 15، 12، 11، 7، 5، 4 ،1)فرم شماره حسب مورد  ثبت نام اطالعیههای تکمیل شده مندرج در اصل کلیه فرم 12

 برای دارندگان این مدرک اصل مدرک کاردانی 13

 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی محل کار برای کارمندان دولت 14

 کنندگان از سهمیه مربیان آموزشی و فرهنگیان اداره آموزش و پرورشنامه رسمی جهت استفادهمعرفی 15

 درخواست شناسه کاربر و رمز عبور اینترنتتکمیل شده فرم اصل  16

 دانشجویی معاونت سایت از کامپیوتر و آمار مرکزتکمیل شده فرم پرینت  17

 حاوی کد رهگیریروان سالمت و  (مراکز بهداشت )با تایید پزشک جسمپرینت خروجی کارنامه سالمت  18

 درخواست ثبت نامتکمیل شده اصل فرم  19

 


