
 

 

 رابه خود مدارک نام، ثبت روند در تسریع جهت لطفا گرامی دانشجوی

 .نماید تحویل نام ثبت مسئول به و مرتب ذیل ترتیب

 اصل دیپلم یا گواهی موقت ) و سه سری تصویر آن( -1

 اصل پیش دانشگاهی و یا گواهی موقت )و سه سری تصویر آن( -2

 ریز نمرات مقطع دیپلم )و سه سری تصویر آن( -3

 ریز نمرات مقطع پیش دانشگاهی )و سه سری تصویر آن( -4

 )دوازده قطعه( 3*4عکس  -5

 شناسنامه )سه سری تصویر آن( مام صفحاتت -6

 کارت ملی پشت و رو )سه سری تصویر آن( -7

 نامه موافقت بدون قید وشرط برای کارکنان دولت -8

مدارک نظام وظیفه )گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دریافت شده از دبیرستان محلل تحصلیل،  -9

 پسر( تصویر نامه نظام وظیفه، تصویر معافیت( )مخصوص دانشجویان

 فرم های ثبت نام )پرینت شده و تکمیل شده و تحویل به مسئولین آموزش در زمان ثبت نام( -10

رسید تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی )پس از تحویل کپی کارت ملی و تصویر مدرک پیش دانشگاهی به اداره پست()یا  -11

 دفاترخدمات پیشخوان دولت(

تحویل کپی کارت ملی و تصویر مدرک متوسطه بله اداره پسلت()یا  رسید تأییدیه تحصیلی دوره سوم متوسطه )پس از -12

 دفاترخدمات پیشخوان دولت(

 تأییدیه تحصیلی دوره سوم متوسطه -13

 تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی -14

 کپی دفترچه بیمه -15

)شلماره  ریال( )برای تمام دانشجویان روزانه و شبانه(  000/650فیش بانکی )خدمات آموزشی و دانشجویی به مبلغ  -16

 بانک ملی به نام دانشگاه گرمسار( 0357821251009حساب 

ریال( )برای تمام دانشجویان شلبانه(   000/000/8فیش بانکی )متوسط شهریه ثابت و متغییر علی الحساب به مبلغ  -17

 بانک ملی به نام دانشگاه گرمسار( 0357821251009)شماره حساب 

-به همراه کپی کارت ملی و کپی مدرک پیش 10ئه نامه دانشگاه به پلیس+معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی )پس از ارا -18

 دانشگاهی( )مخصوص دانشجویان پسر(

 تصویر فرم درخواست معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی -19

 ( )تکمیل توسط کارشناس آموزش دانشگاه(سراسری آزمون قبولین اطالعات فرمکارت آزمون ) -20

  .......................:خانوادگی نام و نام

 :..........................دانشجویی شماره


