
 

1 

 

 نام اطالعیه ثبت

 1400 سال پیوستهورودی دوره کارشناسی شدگان نهایی پذیرفتهویژه           

 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی( ) پذیرش شده به شیوه با آزمون و

 پذیرفته شده محترم:

ییم. این اولین قدم شما برای ورود به این نمارا تبریک عرض می )ویژه خواهران(دانشگاه کوثر بدینوسیله ورود شما به خانواده             

ها را با دقت و حوصله اند، لذا سعی کنید این اولین قدمپیش از شما در این راه قدم نهادهدانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که 

  .برداشته و توضیحات این صفحه را بطور کامل مطالعه فرمایید

 )ویژه خواهران( دانشگاه کوثرنام در فرایند ثبت ،ان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کروناباتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضی

 "ک به صورت ارسال پستیتحویل مدار"و  ( kub.ac.ir) وب سایت دانشگاه کوثر به آدرس مراجعه به طریق از "پذیرش غیرحضوری"به روش 

 پذیرد.صورت می

 به «پرورش و آموزش وزارت تحصیلی مدارك تأییدیه »سامانه به جعهمرا با بایستمی شدگانپذیرفتهتمامی 

 گواهی و التحصیلیرغفا کارنامه ارسال درخواست به اقدام «التحصیلیسوابق فارغ» گزینه انتخاب با  https://emt.medu.irآدرس

 و کدپیگیری هزینه، پرداخت و اطالعات تبث از پس و نمایند قبولی محل دانشگاه به آخر( )سه سال متوسطه دوم دوره تحصیل هایمحل

 دریافت کدپیگیری قبولی، محل دانشگاه در الكترونیكی نامثبت مرحله در بایستمی شدگانپذیرفته. نمایند پرداخت دریافت تأییدیه

در  یا و هودمندرج  نامثبت سامانه در شدهمشخص محل در را «پرورش و آموزش وزارت تحصیلی مدارك تأییدیه» سامانه از شده

 .نمایند پست قبولی محل دانشگاهی واحد به ی ارسال پستیمرحله

نیازی به مراجعه حضوری به  و بعد از آن، 1395التحصیالن شهریور سال برای فارغ :1تبصره 

 باشد.آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمیارس و مناطق مد

های آموزشی سالی واحدی، ترمی واحدی ماظ)ن آنو قبل از  1395التحصیالن خرداد فارغ :2تبصره 

ساله متوسطه(، با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای  6و  4

التحصیل خود مراجعه، تا مسئول درج شده به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ نام که در این اطالعیهثبت

بررسی و تایید، مدرک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری  زاسنجش آموزش و پرورش منطقه پس 

 نمایند.

 آدرس به یید تحصیلی وزارت آموزش و پرورشأسامانه ت به شدگان عالوه براقدامات فوق،پذیرفته :3تبصره 

https://emt.medu.ir ا به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.اصل دیپلم ر صیلی نموده وه تحییدیأمراجعه و درخواست ت 

 نتخاب گردد.نام دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( ا دقت فرمائید در زمان درخواست تأییدیه تحصیلی حتماً نکته: لطفاً

 

https://emt.medu.ir/
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 (10/07/1400لغایت  06/07/1400) پذیرش غیرحضوری

 نام الکترونیکی خود اقدام فرمائید.بتو سپس نسبت به ثنام را آماده تست مدارک ذکر شده در اطالعیه ثبخواهشمند ا 

 از ساعت اهنمای پذیرش غیرحضوری ور پس از مطالعه دقیق kub.ac.ir آموزشی سادا شده با مراجعه به سامانه در این مرحله فرد پذیرفته

نسبت به وارد کردن مشخصات فردی،  ،هاداری روز شنب تا پایان ساعت 10/07/4001 لغایت 06/07/4001 خشنبه مورسه روز  صبح 8 

لمه عبور از کد قابل ذکر است جهت شناسه کاربری و کنماید. های تعهد اقدام مییید الکترونیکی فرمأدرخواستی و تبارگذاری کلیه مدارک 

 ملی و شماره شناسنامه استفاده نمایید.

 1400 -1401سال تحصیلی کارشناسی  شدگان مقطع پذیرفتهنتی( غیرحضوری) اینتر زمانبندی ثبت نام برنامه

 ساعت مراجعه دگیترتیب حرف اول نام خانوا نام حضوریروز و تاریخ ثبت

 د -خ – ح- چ – ج– ث – ت – پ – ب –الف  06/07/1400 سه شنبه     

 غ – ع -ظ – ط – ض -ص – ش- س – ژ -ز – ر –ذ 07/07/1400 چهار شنبه     شب 23صبح الی  8

 ی - هـ - و – ن – م – ل – گ- ک – ق –ف   10/07/1400 شنبه   
 

 حضوری:نام غیرمدارک الزم جهت ثبت

  شناسنامه فحاتتمامی صتصویر  

 (کارت ملی )پشت و رو تصویر 

  تهیه شده در سال جاری 3*4تمام رخ عکس اسکن شده 

  نشگاهی یا دوره متوسطه دومدادوره پیشتحصیالت اسکن گواهی پایان 

 یا دوره متوسطه دوم دانشگاهیپیش پایان تحصیالت دوره موقت اسکن گواهی 

  دوره متوسطه دومهی یا شگاداندوره پیشالتحصیالن کارنامه فارغاسکن 

 ( ویژه دانشجویان دوره متوسطه دوم602های دهم تا دوازدهم )فرم پایه اسکن گزارش کلی سوابق 

  (اندگذرانده را دانشگاهیپیش مقطع که شدگانیپذیرفته برای اجبار) متوسطه تحصیالت دوره پایان امهنگواهیاسکن 

  متوسطه نامه موقت پایان تحصیالت دورهگواهیاسکن 

  (اندگذرانده را دانشگاهیپیش مقطع که شدگانیپذیرفته برای اجبار)  ساله سه التحصیلی دورهاسکن کارنامه فارغ 
 

تماس حاصل  نامکارشناس واحد ثبت 116 داخلی 058 - 32414610-12ه بروز مشکل فنی، در ساعات اداری با شمار در صورت

 فرمایید.

اصل  تعهد الکترونیکی و، نامثبتهای فرمموده و همراه با سایر خود را دریافت ن "اهی پذیرش غیرحضوریگو"م است امرحله الزدر پایان این 

 کر است در صورت عدم دریافت مدارک در مهلت زمان تعیین شده ل ذقاب. نماییدران( پست ویژه خواهمدارک تحصیلی، به دانشگاه کوثر)

ارسال مدارک تمدید  باشد و تاریخولیت تبعات آن با شخص پذیرفته میو مسئ خواهد شد تلقی "کان لم یکن"(، مراحل فوق 25/07/1400) 

 نخواهد شد. 
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 : س سوابق تحصیلیشدگان به شیوه صرفاً بر اساقابل توجه پذیرفته

واریز ینترنتی، نسبت به نام اثبتبایست در طی مراحل شدگان به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی میی پذیرفتهامتم

ها و مصوبه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاهطبق  ،)بررسی مدارک(نامبابت هزینه ثبت ریال 575.000مبلغ 

نزد خود نگهداری تصویر وجه پرداختی را نمایند و  مدااق 22/04/1399مورخ  مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

 نمایند.

 

 و اثر انگشت و تاریخ نیز ثبت گردد.  گردیده بایست توسط داوطلب محترم امضاءها میکته: تمامی فرمن
 

به صورت  هاو برگزاری کالس ردپذیتوسط مدیریت امور آموزشی انجام میو  انتخاب واحد نیمسال اول به صورت متمرکزنکته: 

 رسانی خواهد گردید.اطالع ها به صورت مجازی متعاقباًها در خصوص زمان برگزاری کالسباشد. سایر اطالعیهمجازی می

 

 : (25/07/1400لغایت  10/07/1400) : ارسال پستی مدارك  ناممدارك الزم برای ثبت

حسب مورد مطابق  بایستمی( تحصیلی سوابق اساس بر صرفاً ای و آزمون با پذیرش) نیهای امتحاشدگان کدرشتههر یک از پذیرفته*

 قبولی تهیه و تحویل نمایند.نام در مؤسسه آموزش عالی محل جدول ذیل، مدارک الزم را برای ثبت

 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  دیفر

1-1 

 سطهمتو آموزشقدیم  نظام

ساله یا دوره شش ساله دبیرستان  رک تحصیلی دوره چهارمدیا گواهی اصل  -

ع دیپلم، و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نو

 بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم محل و شهرستان بخش  -

 یکسان باشد. فایل درمندرج  ه سال تحصیلبا سبایست می

باید  نیمسال اولبرای تحصیلی های تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -

نیمسال  درتحصیلی پذیرش  هایرشتهای بر  و 31/06/1400حداکثر تا پایان 

 دباشد و در غیر اینصورت  قبولی فر 30/11/1400دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 .د شدخواه« باطل»

 شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطالعات یکسان باشد.ئه ارا عنوان دیپلم -

2-1 
و  بخش ا درجماقبل دیپلم ب سالدو ماقبل و سال تحصیلی گواهی  -

 .هنرستان  مدیر دبیرستان و یابا مهر و امضای  محل تحصیلشهرستان 

3-1 
لم با کتبی دیپ م نظام قدیم با قید معدلاصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپل

 امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

صیلی معدل کتبی بررسی تحصیلی گزینش صرفاً بر اساس سوابق تح هایرشته

 .شود

نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی  1-2

 واحدی

 

ج رشته تحصیلی، دانشگاهی با دراصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش -

 شگاهی.دانرستان محل اخذ مدرک پیشبخش و شه
های تحصیلی نیمسال اول از رشته دانشگاهی در هر یکتاریخ اخذ دوره پیش -

 در های تحصیلی پذیرش و برای رشته 31/06/1400تا پایان  باید حداکثر

ولی فرد در غیر اینصورت قبباشد  30/11/1400نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 د.بوخواهد « باطل»

و سال  دانشگاهی، اخذ دیپلمپیش دوره اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

 یکسان باشد. در فایلصیل مندرج سال تح سه بایست بامی از دیپلمماقبل 
2-2 

آموزشی ترمی واحدی / سالی  نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرک اصل  -

بخش و  یا هنرستان با درجو ن هر و امضای مدیر دبیرستاواحدی با م

 محل اخذ مدرک.شهرستان 
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3-2 
محل اخذ  ستانبا درج بخش و شهرقبل ما سالیا گواهی و  مدرکاصل  -

 مدرک.

4-2 

سالی  / آموزشی ترمی واحدی نظامارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه اصل ک -

ف اسالمی( علوم و معارم انسانی و تجربی، علو فیزیک، علومو  واحدی )ریاضی

 .به بعد  1384های از سال در هر یک

العات طدر کارنامه با نمرات مندرج در ا بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر -

 سازمان. دریافتی از پرتال

بررسی معدل کتبی دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه یا نظام قدیم آموزش  -

ر اساس سوابق ذیرش صرفاً بهای تحصیلی پدگان رشتهشبرای پذیرفته متوسطه

 تحصیلی.

دانشگاهی دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیشعنوان دیپلم و پیش -

 باشد. اطالعات یکسان فایلمندرج در 
5-2 

تجربی، فیزیک، علومدانشگاهی )ریاضی اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش -

  1391اسالمی و هنر( از سال علوم انسانی، علوم و معارف 

1-3 

 (6-3-3) نظام آموزشی جدید

پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی( ) متوسطه دیپلمیا گواهی مدرک اصل  -

 .محل اخذ مدرکهرستان درج بخش و ش

 )پایه دهم تا دوازدهم( اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان -

ای ای تحصیلی برهاز رشته هم در هر یکتاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازد -

های تحصیلی پذیرش و برای رشته 31/06/1400نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

باشد در غیر اینصورت قبولی  30/11/1400تاریخ  در نیمسال دوم باید حداکثر تا

 خواهد شد.« باطل»فرد 

تا دوازدهم،  های دهمتحصیلی پایه اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

 یکسان باشد. در فایل جمندر سال تحصیلبا سه بایست می

2-3 

3-3 

در اطالعات دریافتی  با نمرات مندرج برسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه -

 از پورتال سازمان.

شدگان م نظام آموزشی جدید برای پذیرفتهبررسی معدل کتبی پایه دوازدهم دیپل -

 سوابق تحصیلی.ساس بر ا صرفاًتحصیلی پذیرش  رشته های

 :3و 2توضیحات ردیف 

(در نیمه دوم شهریور ماه، در  6-3-3برای نظام آموزشی )و یا پایه دوازدهم  (الی واحدی یا ترمی واحدیبرای نظام آموزشی س) دانشگاهیپیشبا توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره   *

ذ شود. بدیهی اخ 31/06/1400تا تاریخ  التحصیلیفارغتعهدی مبنی بر ارائه گواهی  از آنان است الزم نگردند،فراغت از تحصیل هی رائه گوانام موفق به اثبتر زمان شدگان دصورتی که پذیرفته

 شود. قبولی آنان لغو می 30/7/1400است در صورت ارائه نشدن گواهی مذکور تا تاریخ 

4 
و یا دانشجویان: اخراجی آموزشی 

مؤسسات  وها انصرافی دانشگاه

 آموزش عالی

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

ها و هانصرافی دوره روزانه دانشگا اندانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی -

الزم است فرم انصراف از  25/12/1399مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 

گاه و اداره کل امور تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانش

 (1شماره  دفترچه 72 ص – 2)فرم شماره  جویان داخل ارائه نمایند.دانش

را اخذ  (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی)نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع آیین:  4 توضیحات ردیف

هیچ ، پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربطبه دانشجویان انصرافی  نیز مانند مقررات مربوطد اننموده

ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ دانشگاه نصرافی دوره روزانها اندانشجوی باشند.شده را دارا می المنام در رشته قبولی اع محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق ثبت

توانند این دسته از متقاضیان می بدیهی است الزم بوده فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. 25/12/1399

 د.ت خود به صورت یکجا به انجام برساننالپس از اتمام تحصی ط راتمامی تعهدات مربو

 ی معادل.آموختگی در دورهاصل مدرک و یا گواهی دانش - کاردانیمعادل دارندگان مدرک 5

دش /5714/99و نامه شمار ه  26/08/1399مورخ  771بر اساس مصوبه جلسه  -

ا ارندگان مدرک معادل که تشورای عالی انقالب فرهنگی، همه د 30/04/99مورخ

 اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره به دوره های مذکور راه یافته 1381سال 

ر مقاطع رسمی باالتر برخوردار برای ادامه تحصیل د 28/05/1392مورخ  77633/2

 شوند.می

6 
ها و مدرک کاردانی دانشگاه دارندگان

 مؤسسات آموزش عالی

 پلم(.رک دوره کاردانی )فوق دیاصل و یا گواهی مد -

شدگان در فایل ارسالی در ذیل ستون کنار اسامی این دسته از پذیرفته در -

 اختصاص داده شده است. 4مربوطه عدد 

 

های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا کاردانی برای رشتهتاریخ اخذ مدرک  -

یمسال دوم باید ن درهای تحصیلی پذیرش و برای رشته 30/07/1400پایان 

خواهد « باطل»باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  30/11/1400ا تاریخ حداکثر ت

 بود.

7 
دارندگان مدرک کاردانی گروه 

 آموزشی پزشکی

های گروه ) فارغ التحصیالن رشته 31/06/1400رح نیروی انسانی تاریخ پایان ط -

  30/11/1400اول و  لهای تحصیلی نیمساشدگان رشتهآموزش پزشکی( پذیرفته

 های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باشد. ی رشتهبرا
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8 
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و 

 ناپیوسته نظام جدید

ای، و حرفه های فنیآموزشکدهپیوسته  کاردانی مدرکو یا گواهی  اصل -

 .اسالمی آزاد دانشگاه یا و کاربردی –علمی  دانشگاه جامع

دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر  ا گواهی تحصیلی سال اول،اصل ی -

محل اخذ  یا هنرستان با درج بخش و شهرستانو  و امضای مدیر دبیرستان

 مدرک.

 دانشگاهیمدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش -

 .باشدقبول میل و قابشدگان مالک عمل ی پذیرفتهبرا

ل ستون شدگان در فایل ارسالی در ذییرفتهاسامی این دسته از پذ اردر کن -

 است.اختصاص داده شده  4مربوطه عدد 

 

های تحصیلی نیمسال اول باید کاردانی برای رشتهبا قید تاریخ اخذ مدرک  -

های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم و برای رشته 30/07/1400حداکثر تا پایان 

« باطل»ر اینصورت قبولی فرد باشد در غی 30/11/1400خ باید حداکثر تا تاری

  بود.خواهد 

 باشد.نام مالک نمیشرط معدل برای ثبت -

سال  بایست با سهمیاول، دوم و سوم اخذ سال تحصیلی محل و شهرستان  بخش -

 باشد. ذکر شده در فایل یکسان

 ای و یا کاردانش برایهفبررسی معدل کل دیپلم نظام جدید رشته های فنی و حر -

های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی که شدگان رشتهپذیرفته

 باشند.دانشگاهی و یا کاردانی میرک پیشدارای مد

 شوند.فنی مشمول سوابق نمیهای دیپلمه -

 دارندگان مدرک حوزوی 9
علمیه و یا های می و بدون قید و شرط مدیریت حوزهنامه رسارائه موافقت

 حوزه علمیه خراسان یا اصفهان.مرکز مدیریت 

شورای انقالب فرهنگی، دارندگان  3/11/1374مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه 

دانشگاهی مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا بودن مدرک دیپلم یا پیش

 توانند در دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند.می

 29صفحه  12نمونه فرم شماره  - قید و شرط.و بدون  رسمییا موافقت نه ساال مرخصی حکم اصل - کارمندان دولت 10

 گواهی اشتغال 11

 انو بازنشستگ تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین -

، درمان و آموزش پزشکی و و بهداشتو فناوری  های علوم، تحقیقاتوزارتخانه

 های مذکور.تخانهؤسسات آموزشی تابعه وزارسایر م

ت  22693به اسثتناد تصویب نامه شماره درصدی ) 50رای استفاده از تخفیف ب -

های تحصیلی دوره در یکی از رشته هیأت وزیران( 19/05/1377ـ مورخ ھ 19834

 مقاطع کاردانی و کارشناسی( برای خود و یا فرزندانشان.) شبانه

 رومسهمیه مناطق مح 12

 تحصیلی:های انتخاب رشتهدفترچه های مندرج درکدرشته

 (130تا  126و فنی )صفحات ریاضی  علوم -

 (177و  175تجربی )صفحات  علوم -

 (104و  101علوم انسانی )صفحات  -

 (50و  49هنر )صفحه  -

 (72و  71حات خارجی )صفهایزبان -

 به کد قبولی بومی یکی ازبایست حسب مورد و با توجه شده میپذیرفته -

کردستان،  های: ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،استان

کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در کرمانشاه، 

ها و مؤسسات های تحصیلی دانشگاهدفترچه راهنمای انتخاب رشته 21 هصفح

  اشد.ب (2آموزش عالی)شماره 

13 

ان مناطق درگیر متقاضی سهمیه

 مصوبات سایر و بالیای طبیعی

 شرقی و غربی، آذربایجان هایاستان

شمالی، خوزستان، سمنان،  خراسان

سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 

 گلستان و لرستان

 های انتخاب رشته تحصیلی:های مندرج در دفترچهکدرشته

 (138ا ت 130علوم ریاضی و فنی )صفحات  -

 (185تا  177حات علوم تجربی )صف -

 (112تا  104علوم انسانی )صفحات  -

 (51و  50هنر )صفحه  -

 (72صفحه های خارجی )زبان -

 های ذیربط.های شهرستانبومی یکی از بخش -

محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم  -

یپلم یا ماقبل دیپلم )نظام دانشگاهی یا دپیشو یا ( 6-3-3)نظام جدید آموزشی 

های ها و یا شهرستاناز بخشآموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی( در یکی 

 باشد.ذیربط 

 (49ارائه گواهی تأیید محل سکونت از سوی فرمانداری ذیربط) نمونه فرم صفحه  -

های یای طبیعی) فرمشدگان با سهمیه مناطق درگیر بالاخذ تعهد از پذیرفته -

 ( 42 تا 39صفحات  – 19 و 18ه شمار

14 

های سهمیه متقاضیان شهرستان

جنوب استان کرمان )جیرفت، 

گنج و نوج، رودبار، قلعهعنبرآباد، که

و شهرستان بشاگرد در  منوجان(

 استان هرمزگان

 دفترچه راهنمای انتخاب رشته 22و  21متقاضیان مشمول توضیحات صفحه 
تحصیلی حداقل دو محل از چهار محل  درکم اخذ گواهی ارائه بومی: مالک -

 . تولد محل همچنین و آخر سال سه بخش یا شهر

 سهمیه بهیاران 15

سال خدمت، اعم از دولتی یا غیر دولتی به  3نامه مبنی بر داشتن معرفی -

 عنوان بهیار در استان محل خدمت به تأیید دفتر پرستاری محل خدمت.

)چهارساله( و یا نظام  ه بهیاری نظام قدیمئه مدرک دیپلم کامل متوسطارا -

یا ترمی )سه ساله( و یا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی  6-3-3جدید 

دانشگاهی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش واحدی به اضافه مدرک پیش

 31/06/1400حداکثر تا تاریخ 

 رشته پرستاری.رشته تحصیلی قبولی: کارشناسی پیوسته  -

گروه علوم تجربی  2دفترچه شماره  22ط و ضوابط مندرج در صفحه به شرای -

 دقت الزم مبذول نمایند.

به منزله بلی درج گردیده  1شدگان عدد فایل ارسالی این دسته از پذیرفتهدر  -

 است.
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درصد دانشجوی بومی از  30سهمیه 

محل اصالح قانون عدالت آموزشی، 

مجلس محترم  1392ل مصوبه سا

 اسالمیشورای 

های تحصیلی دن با توجه به محل قبولی در رشتهارائه مدرک مبنی بر بومی بو

های راهنمای انتخاب رشته گروه دفترچه 174تا  144ندرج در صفحات م

 آزمایشی علوم تجربی.

برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته  3ی مبنی بر اخذ تعهد خدمت بصورت محضر -

 شده.

17 

 تمامی پذیرفته شدگان

 ----- نسخه تصویر از تمام صفحات آن 1اصل شناسنامه به انضمام  -

 ----- برگ تصویر پشت و روی آن 1اصل کارت ملی به انضمام  - 18

 در سال جاریشده تهیه  3×4رخ م تما عکسقطعه  3 - 19
وجه کافی مبذول لطفاً به توضیحات مندرج در صفحه مربوط به مغایرت عکس ت

 شود.

20 
و کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درمانی،  اصل -

 تأمین اجتماعی، ارتش و ...
----- 

21 ----- 
نام و شرکت در ی قید شده در دفترچه راهنمای ثبتباید واجد شرایط عموم -

 ( باشند.1آزمون) شماره 

22 
الزم انایی جسمی برخورداری از تو

 یمتناسب با رشته قبول
----- 

زشی های آموای گروهمؤثر در فعالیت مطلوب حرفهو غیر جدول نقص عض -

است. الزم به ذکر است بخش ها درج گردیده بخش پیوست 1پنجگانه در صفحه 

 رسانی سازمان به نشانیدر درگاه اطالع pdfپیوست در قالب یک فایل 

www.sanjesh.org  باشد.افت میو دریقابل مشاهده 

 تقاضانامه( 23)بند  یت تحصیلیوضع 23

رک کاردانی، شدگان دارای مدواهی اخذ مدرک تحصیلی از پذیرفتهگ -

 .30/07/1400ارشد تا تاریخ کارشناسی و کارشناسی

از پذیرفته  25/12/1399دریافت فرم مخصوص انصراف قطعی تا تاریخ  -

 اند.ودهانی که دانشجوی دوره روزانه بشدگ

شدگان در فایل به ترتیب با وادگی وضعیت این دسته از پذیرفتهخان قبل از نام و نام

(: دانشجوی دوره غیر 3(: دانشجوی دوره روزانه، )2(: دانشجوی انصرافی، )1اعداد )

 التحصیل مقطع کارشناسی، (: فارغ5التحصیل مقطع کاردانی، ) (: فارغ4) روزانه،

(: هیچکدام، مشخص گردیده 7تر، )ارشد و باالاسیمقطع کارشنالتحصیل  (: فارغ6)

 است.

 : 24توضیحات بند 

شورای انقالب جمهوری  26/07/58قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب  8و  7موضوع الیحه قانونی اصالح مواد  8نامه اجرایی تبصره ماده آیین 2مطابق ماده  -1

های باالتر در کشور پذیرفته شوند، خدمت مربوط به آموزش موزشی جهت تکمیل تحصیالت در دورهچنانچه طبق مقررات آ دانه از آموزش رایگان استفاده کردهکآموختگانی ی ایران، دانشاسالم

 د داد.نرایگان خود را پس از خاتمه تحصیالت انجام خواه

  نمودند.قدام به انصراف قطعی از تحصیل میا 25/12/1399ت تا تاریخ ، می بایساندپذیرفته شده دانشجویان دوره روزانه که در این آزمون -2

  

نام، پذیرش و یا حین تحصیل در دانشگاه و ...(، چنانچه مشخص گردد که داوطلب )ثبت در هر مرحله از آزمون

ات با وی رفتار د، قبولی وی لغو و طبق مقررباشحقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی

 خواهد شد.

نام و صراف قطعی از تحصیل، مجاز به ثبتشدگان دوره روزانه در رشته قبولی ثبت نام نمایند و یا ننمایند حتی با دادن انتبصره:  چنانچه پذیرفته

 اهد بود.های دوره روزانه نخوبه منظور انتخاب رشته 1401شرکت در آزمون سراسری سال 
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 : شدگان() الزام برای تمامی پذیرفته جسم و روان سالمتتكمیل پرسشنامه 
جسمانی دانشجویان  –ضرورت توجه به وضعیت سالمت روانی رساند در سال تحصیلی جاری با توجه به به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می

شجویان مقاطع تحصیلی با هدایت و رت متمرکز و برای تمامی دانشاغل به تحصیل، طرح غربالگری و پایش سالمت روان و جسم به صو

های مربوطه لذا تمامی پذیرفته شدگان محترم ملزم به تکمیل پرسشنامهپشتیبانی دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم اجرا خواهد شد. 

 باشند:در لینک معرفی شده می

        لینک آدرس طرح پایش روانhttps://portal.saorg.ir/mentalhealth 

      لینک آدرس طرح پایش جسمhttp://portal.saorg.ir/physicalhealth 

 های بعدی ذخیره فرمائید.کد رهگیری دریافتی را جهت بررسی لطفا

 : شدگان() الزام برای تمامی پذیرفته زشی دانشجویانورو پایش یابی مهارتشنامه تكمیل پرس

  358593     یابی و پایش ورزشیارتمهلینک آدرس طرحn.ir/2http://b 

 

تعیین  زمان اقدامات بعدی در مهلت شدگان محترم الزم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق وتذکر مهم: کلیه پذیرفته

 به آدرس زیر پست نمایید. شده

 "کان لم یکن "(، ثبت نام فرد متقاضی25/07/1400) در مهلت زمان تعیین شده توسط دانشگاه قابل ذکر است در صورت عدم دریافت مدارک

  ارک تمدید نخواهد شد.ارسال مد باشد و تاریخولیت تبعات آن با شخص پذیرفته میشد و مسئتلقی خواهد 

 

 شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان، دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(. 17خراسان شمالی، بجنورد، خیابان استان 

 058-32258865و  058 -32414610 -12 تلفن تماس:       9415615458کد پستی:             

 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://b2n.ir/358593

