
 1401براي پذیرش قطعی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مورد نیاز مدارك فیزیکی 

 گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوري: -1

و معدل مقطع  30/07/1401 اصل مدرك کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا -2
( خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون و یا هنگام  کارشناسی در آن قید شده باشد.

 اند.)فارغ التحصیل بودهشرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون، 

( مربوط به سازمان  30/07/1401حداکثر تا گواهی معدل اتمام تحصیالت اصل فرم  -3
( خاص دانشجویانی  سنجش آموزش کشور ) تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی

ه زمان ثبت نام در آزمون سراسري و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون، دانشجوي ک
ان کارشناسی ایشاند و همچنین مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که اصل مدرك سال آخر بوده

 آماده به دانشگاه نیست. ( مهلت ارائه اصل مدرك کارشناسی در سیستم گلستان اعمال شود. )

 )سنجش آموزش کشور نمربوط به سازما( هی معدل زمان ثبت نام در آزمونگوا فرم اصل -4
دانشجویانی  خاص 30/11/1400( معدل تا تاریخ تائید شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی 

اند، شامل پذیرفته شدگان بدون سال آخر بوده که زمان ثبت نام در آزمون سراسري، دانشجوي
 شود.آزمون نمی

 ) "شود.ارائه اصل مدرك کارشناسی در سیستم گلستان اعمال میمهلت  "

فارغ التحصیالن رشته هاي دبیري از آموزش و پرورش که قادر به  براي توجه :

ت کتبی و بدون قید و اصل موافق ارائه مدرك کارشناسی نیستند الزم است
التحصیلی مقطع شرط از محل خدمت + فرم گواهی معدل داراي تاریخ فارغ

 ارائه شود.  قبلی
از طریق  30/07/1401 الزم است دانشجویان مدارك فوق را حداکثر تا تاریخ

ضمناً درج نام و  هاي الکترونیکی ارسال نمایند،موزشپست پیشتاز به مرکز آ
ته رشکارشناس مربوطه نام دانشجویی و م خانوادگی، رشته تحصیلی، شماره نا

 پشت پاکت پستی الزامی است. تحصیلی، 
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نام و نام خانوادگی ...... رشته تحصیلی ....... شماره دانشجوي ....... کارشناس  
  مربوطه ....... 
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