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اطالعات درخواست شده  در تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان شوید و ورود به سایت وارد منوی  از  پس:تکمیل اطالعات -2

 باشد.ید. قابل ذکر است مسئولیت هر نوع اشتباه در تکمیل اطالعات به عهده دانشجو میئصفحه را با دقت تکمیل نما

 

و حجم  JPGپیوست نمایید)با فرمت پس از تکمیل اطالعات روی کلید الصاق مدارک کلیک کرده و مدارک درج شده در ذیل را 

 کیلو بایت(.400 و حداکثر100حداقل 

 3*4یک قطعه عکس  -1

 و )در صورت داشتن توضیحات، از صفحه توضیحات شناسنامه( تصویر صفحه اول شناسنامه -2

 تصویر کارت ملی-3

 یا گواهی موقت دانیتصویر مدرک دوره کار -4

 تا حداکثر و اندبوده آخر سال دانشجوی رشته انتخاب فرم تکمیل و اولیه نتایج اعالم زمان در که شدگانیپذیرفته از دسته نآ  

 در مندرج آخر سال دانشجویان معدل فرم است الزم و شده شناخته آخر سال دانشجوی شوند،می التحصیلفارغ 31/06/99 تاریخ

 .الصاق نمایند را( 2 شماره) تحصیلی هایرشته انتخاب راهنمای دفترچه یا( 1 شماره) راهنمای دفترچه

 کارنامه آزمون  -5

 )ویژه پسران( کارت پایان خدمت یا گواهی معافیت دائم و یا گواهی معافیت تحصیلی از دانشگاه قبلی-6



 

 

 

انجام و  قطعی شدن ثبت نامپذیرفته شدگان پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی برای 

 8ماه از ساعت  آبان 4و 3شنبه و یکشنبه روزهای یکی از در  باید انتخاب واحد

  د:نمراجعه نمایبه دانشگاه  با در دست داشتن مدارک ذیل  بعد از ظهر 14صبح الی 

 .)پشت نویس شده( 3*4قطعه عکس  6 -1

 .اصل شناسنامه و کارت ملی و تصاویر آنها -2

اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت )دانشجویان سال آخر کارشناسی، ارائه  -3

 .تحصیلی از دانشگاه قبلی(معافیت 

اصل مدرک کاردانی)برای مقطع کارشناسی ناپیوسته(، اصل مدرک کارشناسی)برای مقطع  -4

 کارشناسی ارشد( یا گواهی قبولی از دانشگاه محل تحصیل.

 کارنامه آزمون )که در آن قبولی این موسسه درج شده است(. -5



فحه اصلی سایت دانشگاه صفرم های تعهد و فرم اطالعات فردی که )بایستی از روی  -6

 :دانلود شود و یا از طریق لینکهای زیر  قسمت فرم های آموزش

 )فرم تعهدات(…PDFلینک دانلود فایل 

 )فرم اطالعات(…PDFلینک دانلود فایل 

سپس پرینت تکمیل شده آن به همراه بقیه مدارک تحویل آموزش داده شود(، همچنین فرم  

کارشناسی ناپیوسته( از طریق لینک:  جسم و روان )ویژه سالمت

http://portal.saorg.ir/physicalhealth  ثبت گردد و پرینت آن همراه بقیه مدارک

 به دانشگاه تحویل داده شود.

در دانشگاه دریافت طبق جدول زیر  الحسابصورت علیبه شهریه پس از تحویل مدارک، 

 :خواهد شد

 مبلغ علی الحساب به ریال  رشته مقطع تحصیلی

 13000000 فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته

 12000000 سایر رشته ها کارشناسی ناپیوسته

 

 ریال می باشد. 17000000وکل شهریه با توجه به واحدهای دریافتی در ترم حدود 

 

 

file:///E:/فرم%20تعهدات%20دانشجویان%20کلیه%20مقاطع%20تحصیلی.pdf
file:///E:/فرم%20اطلاعات%20دانشجویان%20کل%20مقاطع%20تحصیلی.pdf
http://portal.saorg.ir/physicalhealth

