
  جهت ثبت نام اینترنتی مدارک الزم

 جهت ثبت نام اینترنتی تهیه اسکن مدارک زیر الزامی است:

  شناسنامه ای و هویتیمدارک الف( 

 تصویر شناسنامه از تمام صفحات آن  (1

 تصویر پشت و روی کارت ملی   (2

 (  شده در سال جاری )تهیه 3×4رخ عکس تمام  (3

 خدمت )در صورت دارا بودن(تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از  (4

 تهیه شوند. jpgو فرمت  dpi 153 مدارک با رزولوشن سایرو   jpgو فرمت  dpi 333 با رزولوشن  3×4عکس *توجه* 

 بیشتر باشد.  KB  333ازنباید های باال حجم هریك از فایل*توجه* 

 

  تحصیلیمدارک ب( 

 KB  333ازو حجم کمتر  jpgو فرمت  dpi 153 با رزولوشنکلیه مدارک  نمایید.با توجه به نظام آموزشی خود مدارک زیر را آماده 

 تهیه شود. 

  نظام قدیم آموزش متوسطه:

ان یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرست دبیرستان وگواهی مدرک تحصیلی دوره چهارساله یا شش ساله تصویر  (1

 با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم 

گواهی تحصیلی سال ما قبل و دوسال ما قبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با مهر و امضای دبیرستان و یا  تصویر (2

 ال قبل دیپلم  س ۲هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و 

   گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم با امضا و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش تصویر (3

 

 :نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی

 و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهراصل  تصویر (1

 .باشد 31/۶/99تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهی در هریك از رشته های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا پایان *توجه* 

مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی با مهرو امضاء مدیردبیرستان یا هنرستان اصل  تصویر (2

 با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک 



 مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک  اصل تصویر (3

لوم ریاضی فیزیك ، علوم تجربی، ع)ترمی واحدی/سالی واحدی  امه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام آموزشیکارناصل  تصویر (4

 به بعد با مهر و امضاء دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش  1334در هریك از سالهای  (انسانی و علوم و معارف اسالمی

با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان  1399الی  1391لهای کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در هر یك از سااصل  تصویر (5

 آموزش و پرورش

 

  (۶-3-3)نظام آموزشی جدید

اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان  تصویر (1

 محل اخذ مدرک 

با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا معاون اجرایی  (پایه های دهم تا دوازدهمگزارش کلی سوابق تحصیلی ) ۶32فرم  تصویر (2

 دبیرستان  

 با امضا و مهر دبیرستان یا اداره آموزش و پرورش  (دهم تا دوازدهم پایه) دبیرستاناصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر  تصویر (3

 

  و اخراجی دانشجویان انصرافی

 .(31/32/99تا تاریخ )اصل فرم انصراف از تحصیل تصویر (1

خل اد و اداره کل امور دانشجویانقبلی دانشگاه توسط الزم است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تایید شده  

 (1 دفترچه شماره ۶5صفحه  -2فرم شماره )ارائه نمایید را 

  کارمندان دولت

 شرط نه یا موافتت رسمی و بدون قید واصل حکم مرخصی ساال تصویر (1

 

  یلیتحصتاییدیه مدرک ( ج

و درخواست استعالم مدرک  ارد شدهو  emt.medu.ir://shttp آدرس سایتبه متطع قبلی  تحصیلیمدرک  تاییدیهجهت  *توجه*

د کفرآیند ثبت نام اینترنتی )ثبت اطالعات پایه( وارد نمودن این  ۶یادداشت نمایید. در گام را ثبت و کد رهگیری دریافتی را 

 الزامی است.

 باشد. می بر عهده دانشجو 99از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی  پیشتا تاییدیه تحصیلی متاطع قبل  پیگیری وصول  *توجه*

 

http://emt.medu.ir/
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth

