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اطالعات به صورت . کلیه تکمیل این بخش بسیار مهم و ضروری است :اطالعات تحصيالت قبلي دانشجو ثبت

  .تکمیل گردد (وضعیت پایان و... مان شروع و پایان وزشامل )و مطابق برگه استعالم دقیق 

الزم است در  ،باشید  میدارای مدرک کاردانی مقطع قبلی شما کارشناسی ناپیوسته می باشد و صورتی که در  

 ن را ایجاد و تکمیل نمایید.آ «ایجاد تحصیالت قبلی»لینک این قسمت و در 

 

سال فايل مدارک شده که : ار سته  ست کلیه مدارک خوا سمت الزم ا سکن نموده اید بارگذاری در این ق قبال ا

 الزم به یادآوری است : نمایید.

 ز گرفتن عکس از مدارک جدا خودداری نمایید. ا -

صورتی که از فرمت   jpgفرمت فایل فقط  - شد . در  ستفاده کنید . فرآیند   zipو یا   rarو یا  pdfبا و ... ا

 ادامه نمی یاید.

 کیلو بایت باشد. 250حجم فایل کمتر از  -

 
و در صفحه جدید با کلیک روی گزینه ایجاد ، نشانی محل  رای این کار الزم است روی عبارت ارسال کلیک کنید .ب

ذخیره فایل اسکن شده را مشخص نمایید. و روی عبارت اعمال تغییرات کلیک کنید. با کلیک روی دکمه بازگشت 

 به صفحه سایر مدارک باز می گردید.

 
 .ی شوندیه مدارک بارگذارگردد تا کلاین کار تکرار 

 



  :مورد نیازمدارک 

  شناسنامهو سوم صفحه اول و دوم  -1

 یا کپی از برگه ثبت درخواست کارت ملی هوشمند هوشمند کارت ملی -2

 )برای دانشجویان ذکور( یا مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفههوشمند  کارت پایان خدمت  -3

 صورتیکه دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باشید.(مدرک کاردانی)در  -4

را اخذ  کارشناسی خودکه هنوز مدرک  در صورتی کارشناسی ارشدمقطع پذیرفته شدگان )مدرک کارشناسی -5

 مورد قبول است.( آن نکرده اید موقتا فرم معدل

اعتبار خود را اخذ نکرده اند. شایان ذکر است،  مقطع قبلیمدرک به هر دلیل،  فرم معدل)جهت دانشجویانی که -6

، اصلیو در صورت عدم ارائه مدرک  فرم معدل تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول تحصیلی می باشد

 (1)ضمیمه  (از اعتبار ساقط و از ادامه تحصیل اینگونه پذیرفته شدگان ممانعت خواهد شد.

راغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی را نیز تکمیل این دسته از متقاضیان می بایست فرم تعهد ف -7

 (2)ضمیمهنموده و به همراه فرم معدل بارگذاری نمایند

  اری نمایید.ذمی توانید در این بخش آن را بارگشما موجود می باشد  مقطع قبلیمدرک در صورتیکه  

 

را در اختیار  6 یا 5 و 4 بنددر صورتی که به دلیل تعهد خدمت به آموزش و پرورش ، مدارک فرهنگیان محترم ،  تبصره مهم :

 د:می بایست مراحل زیر را طی فرماین دندارن

، به کارگزینی محل خدمت مراجعه نموده تا  یا گواهی اشتغال به تحصیل سازمان سنجش با در دست داشتن کارنامه قبولی -

 د.را وفق مقررات تعیین تکلیف نماین تعهدات خود

( قانون متعهدین خدمت به 4متعهدین خدمت در صورتی که وفق مقررات، مکلف به سپردن سند متعهد موضوع ماده ) -

ضوع را از طریق کارگزینی آموزش و پرورش محل خدمت و نیز اداره کل استان آموزش و پرورش می باشند ، الزم است مو

 متبوع پیگیری نمایند . 

( تصویر در صورتی که مطابق بند فوق نیاز به سپردن تعهد مجدد باشددر ادامه ضرورت دارد پس از سپردن تعهد مجدد) -

 از طریق آن اداره کل ارسال گردد. مقاطع قبلیو  محل تحصیل جدیدسند به انضمام مجوز صادره از اداره کل به 

به صورت محرمانه  تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه و ریز نمراتدانشگاه مقطع/مقاطع قبلی نیز می بایست نسبت به ارسال  -

 مقطع/مقاطع قبلی پیگیری نمایند. به مقطع جدید اقدام نماید و پذیرفته شدگان الزم است موضوع را از محل تحصیل

 

 موضوع شامل پذیرفته شدگانی که مقطع قبلی آنها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می باشد نیز می گردد. این

 

به جای  کافیست ،همچنان مدرک تحصیلی در اختیار شما قرار نمی گیرد  ،توجه به اینکه ضمن طی مراحل فوق با 

 در این بخش بارگذاری گردد. ن محل خدمتره کل استاامعرفی نامه اد،  6 یا 5 و 4 بندمدارک 

 

 



( پذیرفته شده اند . عالوه بر و مجازی دولتی روزانه)ویژه فرهنگیان رشته هایفرهنگیان محترمی که در 

،  پرورش محل تعهد و خدمت قابل اخذ می باشداز اداره آموزش و مدارک زیر را که  مدارک فوق

 :بارگذاری نمایند

اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط برای فارغ التحصیالن رشته های  و یا 2شماره  یا 3فرم شماره  -8

 )در صورت عدم موافقت، قبولی معرفی شده لغو خواهد شد( دبیری )ویژه فرهنگیان(

  )ویژه فرهنگیان( آخرین حکم کارگزینی -9

  )ویژه فرهنگیان( 502فرم  -10

  )ویژه فرهنگیان(. سپرده اید خود تعهد یک نسخه از سند محضری که به اداره محل خدمت -11

) سپردن  به اتمام نرسیده است نسبت به تعیین تکلیف تعهداتشما در صورتی که تعهدات قبلی  :تبصره 

قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و اخذ موافقت اداره کل  4موضوووع ماد  سنننند تعهد مجدد 

  .یدوفق قوانین و مقررات( اقدام نمایآموزش و پرورش استان محل خدمتی یا لغو تعهدات حسب مورد 

زمون اسننتخدامی وارد آو یا از طریق  رسننیدهموزش و پرورش به اتمام آتعهدات شننما به درصننورتی که  و

ستآ شده اید می بای سپردن موزش و پروش  صوص  ضوع ماد   ،دوره های ویژه فرهنگیانتعهد  در خ مو

تحصنننیل اطفال و جوانان ایرانی ( قانون تامین وسنننایل و امکانات 8( و )7الیحه قانونی اصنننالو مواد ) (8)

  د.اقدام نماییشورای انقالب  مصوب

به دریافت  تنسننب، محل خدمت خود  موزش و پرورشآضننمن مراجعه به اداره کارگزینی  محترمفرهنگیان 

 متن تعهد نامه و معرفی به دفاتر رسمی جهت سپردن تعهد اقدام نمایند.

 

سته از  -12 سی برای آن د شنا سه آموزش عالی محل اخذ کار س شگاه یا مو سط دان شده تو صل گواهی تایید  ا

دوره کارشناسی مصوب  فارغ التحصیالن رتبه اولداوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه تحصیل 

شنورای هدایت اسنتعدادهای درخشنان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول  25/04/93جلسنه 

 (3)ضمیمه قابل اخذ می باشد.از دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی که  پذیرفته شده اند.

اداره کل امور دانشجویان داخل  فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب تأیید شده به وسیله دانشگاه و -13

 ها. دوره روزانه دانشگاه دانشجویان اخراجی و انصرافیبرای  25/02/1400به تاریخ قبل از 

 

 همچنین پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان می بایست مدارک زیر را نیز بارگذاری نمایند:

 (4ضمیمه )برگزیده المپیاد دانشجوییدانش آموخته ممتاز یا برگ درخواست پذیرش بدون آزمون  -14

 (5تعهد نامه پذیرش بدون آزمون )ضمیمه  -15

 


