بسمه تعالی

فرم تعهد ارسال مدارک دانشگاه بجنورد

اینجانب آقای/خانم  ..........................با شماره ملی  .................فرزند  ................پذیرفته شده در رشته  ........................آزمون سراسری سال  9911دانشگاه
بجنورد ،ضمن مطالعه اطالعیه و دستورالعمل ثبت نام واعالم آمادگی برای تحصیل در رشته قبولی ،مدارک ثبت نامی خود را به شرح زیر ارسال می کنم
و مسئولیت صحت اطالعات و مدارک ارسالی به عهده اینجانب می باشد.

ردیف

مدارک نظام آموزشی جدید()3-3-6

9

اصل گواهی نامه موقت دوره متوسطه دوم به
همراه یک برگ کپی

2

اصل ریزنمرات دوره متوسطه دوم به همراه یک
برگ کپی

9

فرم  (202گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های
دهم تا دوازدهم .قابل دریافت از دبیرستان محل
تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان)

4

کد رهگیری دریافتی از سامانه emt.medu.ir

5

مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی (برای
برادران)

2

دو برگ تصویر پشت و روی کارت ملی

7

 2قطعه عکس تمامرخ  9×4تهیه شده در سال
جاری

8

 2نسخه تصویر از تمام صفحات اصل شناسنامه

تایید
دانشجو
تیک بزنید

تایید
کارشناس

ردیف

نظام آموزشی سالی واحدي یا ترمی

تایید

واحدي

دانشجو

9

اصل گواهی نامه دوره متوسطه به همراه یک برگ
کپی

تیک بزنید

2

اصل ریزنمرات دوره متوسطه به همراه یک برگ
کپی

9

اصل گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی به همراه
یک برگ کپی(و یا مدرک کاردانی)

4

اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی به همراه یک
برگ کپی (و یا ریزنمرات کاردانی)

پذیرش

5

فرم  (202گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های
دهم تا دوازدهم .قابل دریافت از دبیرستان محل
تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان)

2

رسید پستی تاییدیه تحصیلی

7

مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی (برای
برادران)

1

نسخه چاپ شده ثبت نام غیر حضوری

8

دو برگ تصویر پشت و روی کارت ملی

90

فرم های تعهد ثبت نام(ازقسمت ثبت نام غیر
حضوری دریافت نمایید)

1

 2قطعه عکس تمامرخ  9×4تهیه شده در سال
جاری

سایر

(درصورت ارسال مدارک تکمیلی عنوان نمایید )

90

 2نسخه تصویر از تمام صفحات اصل شناسنامه

99

نسخه چاپ شده ثبت نام غیر حضوری

92

فرم های تعهد ثبت نام(ازقسمت ثبت نام غیر
حضوری دریافت نمایید)

99

فرم انصراف قطعی(در صورت قبولی قبلی رشته
های روزانه سایر دانشگاه ها)

سایر

(درصورت ارسال مدارک تکمیلی عنوان نمایید )

تایید
کارشناس
پذیرش

تذکرات:
 )9داوطلب بایستی مدارک تکمیل شده خود را به صورت پست پیشتاز به آدرس  :بجنورد.کیلومتر4جاده بجنورد اسفراین .دانشگاه بجنورد،
کدپستی ،1459955999:ارسال نموده و بر روی پاکت عنوان "مدارک ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی" قید نماید.
 )2داوطلبین پسر مشمول خدمت سربازی بایستی با دریافت نامه درخواست معافیت از صفحه ثبت نام غیرحضوری ،با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر
پلیس +90مراجعه نموده و ضمن دریافت معافیت تحصیلی خود ،آن را به همراه مدارک ثبت نام به دانشگاه ارسال کنند.
 )9داوطلبین برای دریافت تاییدیه تحصیلی باید با در دست داشتن کپی گواهی دوره متوسطه دوم یا گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان
خدمت مراجعه نموده و رسیدپستی ارسال تاییدیه تحصیلی خود را به همراه سایر مدارک ثبت نام به دانشگاه ارسال نماید.
 )4الزم به ذکر است در صورت نقص مدارک ارسالی ،کسری مدارک از طریق وبسایت مدیریت امور آموزشی اطالع رسانی خواهد شد .دانشجو موظف است
حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع نقص اقدام نماید .شایان ذکر است کلیه عواقب عدم رفع نقص تا تاریخ مذکور به عهده دانشجو میباشد.
 )5داوطلبینی که دانشجوی انصرافی رشتههای روزانه و دارای قبولی قبلی میباشند ،بایستی برگه انصراف قطعی خود را به همراه مدارک ثبت نامی ارسال
نمایند.
 )2با توجه به اینکه آموزش در سال جاری به صورت مجازی و در بستر سامانههای آموزش مجازی  LMSبرای محتوای آفالین و  Adobe Connectبرای
کالسهای آنالین صورت می گیرد .دانشجو موظف است مسائل آموزشی خود را به صورت روزانه و مطابق برنامه هفتگی (قابل مشاهده در سامانه آموزش
گلستان) از این سامانهها پیگیری نماید.
 )7داوطلبینی که تا تاریخ  9911/02/99در مقطع پیش دانشگاهی و یا متوسطه دوره دوم فارغ التحصیل نشده و درس باقیمانده دارند ،مجاز به ثبت نام نمی-
باشند.

امضا و اثر انگشت
تاریخ

