
          م دارک الزم جهت ثبت نام مقطع  کارشناسی"  با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی"

 نسخه(  1)  کپی تمامی صفحات شناسنامه -

 نسخه(   1)کپی پشت و رو کارت ملی -

 تهیه شده در سال جاری) پشت نویسی شده( 3*4قطعه عکس   3 -

 اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و ...  کپی دفتر چه بیمه) در صورت دارا بودن( -

 دانشگاهی یا دوره متوسطه دومصل گواهی پایان تحصیالت دوره پیشااصل و کپی  -

 دانشگاهی یا دوره متوسطه دوماهی موقت پایان تحصیالت دوره پیشگواصل و کپی   -

 دوم دانشگاهی یا دوره متوسطهالتحصیالن دوره پیشکارنامه فارغ  اصل و کپی -

 ( ویژه دانشجویان دوره متوسطه دوم602اصل و کپی گزارش کلی سوابق )فرم  -

 ( اند گذرانده را دانشگاهی پیش  مقطع که شدگانی پذیرفته برای اجبار) متوسطه دوره پایان گواهینامه  اصل و کپی -

 ( اندگذرانده را دانشگاهیپیش مقطع که شدگانی پذیرفته برای اجبار) -(کامپیوتری کارنامه) ساله سه التحصیلی دورهکارنامه فارغاصل و کپی   -

 . التحصیلی،گواهی محل تحصیل دوره دوم متوسطه و تأییدیه تحصیلیدریافت کارنامه فارغ ارائه کد رهگیری ثبت اطالعات جهت -

 نام اینترنتی فرم چاپ شده ثبت -

 دانشجویان( نام)ویژه تمامیهای ثبتتکمیل فرم -

 یید دانشجو جهت مدارک ارسالی( ) تأفرم تعهد ارسال مدارک -

 kub.ac.irسایت دانشگاه وب مندرج در  نامجهت تکمیل ثبت های مرتبطاخذ و تکمیل سایر فرم -

 شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:شدگان به  قابل توجه پذیرفته

واریز مبلغ ینترنتی، نسبت به  نام ابایست در طی مراحل ثبتشدگان به شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی میتمامی پذیرفته

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

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

 

نین قابل ذکر همچ  ثبت گردد.نیز   و تاریخ   اثر انگشت  بایست توسط داوطلب محترم امضاء گردیده ویم ها نکته: تمامی فرم

 .شودبعدی به آدرس زیر پست   اقدامات  و  تطبیق  برای نام اینترنتی پس از انجام ثبتبایست است تمامی مدارک می

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

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

آیین:  نکته   اساس  فناوری  بر  و  تحقیقات  علوم  وزارت  سوی  از  ارسالی  آمآیین  )نامه  تعهد  لغو  رایگاننامه  تاریخ:     وزش 

نام و تحویل مدارک هزینه تحصیل رایگان یک در صورت انصراف یک هفته پس از ثبت  (   و  /254407شماره:    02/11/1396

 . بایست پرداخت گرددنیمسال می


