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آشهَى سساسسی  ........................ پریسفتِ ضدُ دز زضتِ................ فسشًد ............... ..........ثب ضوبزُ هلی ............ .....................خبًن /ایٌجبًت آقبی

خَد زا  ، ضوي هطبلعِ اطالعیِ ٍ دستَزالعول ثجت ًبم ٍاعالم آهبدگی ثسای تحصیل دز زضتِ قجَلی، هدازک ثجت ًبهیگلستبىداًطگبُ  1399سبل 

 .ثبضدثِ ضسح شیس ازسبل هی کٌن ٍ هسئَلیت صحت اطالعبت ٍ هدازک ازسبلی ثِ عْدُ ایٌجبًت هی 

 . تیک ثصًید"تبیید داًطجَ"هدازک ازسبلی خَد زا ثب تَجِ ثِ جدٍل ذیل داخل پبکت گراضتِ ٍ سپس گصیٌِ هسثَطِ زا دز ستَى :  ًکتِ

 ویژه دانش آموزان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی

 واحدی تزمی یا واحدی سالی مدارک نظام آموسشی ردیف
 تایید دانشجو

 (تیک بشنید)

تایید کارشناس 

 پذیزش

   (دازای هْس تبیید آهَشش ٍ پسٍزش)اصل هدزک دیپلن یب اصل گَاّی هَقت دیپلن  1

  ( پسٍزش ٍ آهَشش تبیید هْس دازای )دیپلن زیصًوسات اصل 2

3 
 ٍ آهَشش تبیید هْس دازای )داًطگبّی  پیص هَقت گَاّی اصل یب داًطگبّی  پیص هدزک اصل

( پسٍزش

  

  ( پسٍزش ٍ آهَشش تبیید هْس دازای )داًطگبّی پیص زیصًوسات اصل 4

   3×4 زًگی پسسٌلی سِ قطعِ عکس 5

  ( غیسهطوَل پسس ضدگبى پریسفتِ ٍیژُ )ٍظیفِ ًظبم هعبفیت یب خدهت پبیبى کبزت کپی 6

  ( دٍلت کبزهٌداى ٍیژُ )هتجَع سبشهبى ضسط ٍ قید ثدٍى کتجی هَافقت یب سبالًِ هسخصی حکن اصل 7

    (ٍیژُ استفبدُ کٌٌدگبى اش سْویِ)طجیعی  ثالیبی دزگیس هٌبطق سْویِ اش استفبدُ تبیید گَاّی 8

9 

 ثسای ٍظیفِ ًظبم خدهت هطوَل )کطَز سساسس علویِ ّبی حَشُ طالة ّوصهبى تحصیل هجَش

 ّبی حَشُ هدیسیت هسکص یب علویِ ّبی حَشُ هدیسیت هسکص اش( تحصیلی هعبفیت اش ّوصهبى استفبدُ

( اصفْبى/خساسبى )علویِ

  

  ( ایٌتسًتی گلستبى ًبم ثجت سبهبًِ اش چبح قبثل )تعْدات فسم 10

   (قبثل دزیبفت اش اطالعیِ ثجت ًبم)گلستبى  داًطگبُ داًطجَیبى اًضجبطی فسم اهضب ضدُ ی هساهٌبهِ 11

   (قبثل دزیبفت اش اطالعیِ ثجت ًبم)فسٌّگی ّبی کبًَى ٍ ًطسیبت هٌدی عالقِ فسم 12

 

 گسگبى کوسثٌدی - گٌجد گسگبى جبدُ 10 کیلَهتس - گلستبى استبى : آدزس ثِ پستی صَزت ثِ زا خَد ضدُ تکویل هدازک ثبیستی داًطجَ

 ثس ٍ ًوَدُ ازسبل 49361-79142 کدپستی - آهَشش ثبیگبًی - تکویلی تحصیالت ٍ آهَشضی هعبًٍت - گلستبى داًطگبُ پسدیس - سسخٌکالتِ

. ًوبید  قید"1399آسمون سزاسزی سال  نام ثبت مدارک" عٌَاى پبکت زٍی

 


