
دقیـق و صـحیح   ارسال مـدارك   ، با فایل راهنماي مندرج در اطالعیهمطابق الزم است قسمت چک لیست برگه جاري توسط دانشجو  :1تذکر مهم 
  تکمیل شود.
   .داري نماینذارسال مدارك توسط دانشجو را عالمت گتایید و صحت دانشجوي گرامی فقط ستون مربوط به  :2تذکر مهم 

پیشـتاز اسـتفاده نمـوده  و کـد رهگیـري       و سرویس پست از پاکت پستی مناسب ارسالی دانشجوي گرامی باتوجه به اهمیت مدارك :3 مهم تذکر
  داري نمائید.ت و تایید مدرك توسط دانشگاه نگهمرسوله خود را تا زمان حصول اطمینان از دریاف

  .نماییدرسمی تهیه  اسناد در دفاتربراي خود  ی... کپی برابر اصل شود از مدارك با اهمیت مانند مدارك تحصیلی و پیشنهاد می: 4تذکر مهم 
  

  
  .قرار گیردپستی  مراه مدارك ارسالی درون پاکته برش داده شود و به چک لیستقسمت  :  1یادآوري مهم 

  قسمت  زیر  را برش داده  و  در قسمت آدرس گیرنده  بر روي پاکت پستی الصاق نمائید. :2یادآوري مهم 
  

انتهــاي بلــوار بصــیرت                     -خیابــان شــهید فالحــی  -شهرســتان گنبــد کــاووس  -: اســتان گلســتان  گیرنــدهآدرس 
   4971799151کد پستی                          بایگانی اسناد –واحد پذیرش و ثبت نام    -دانشگاه گنبدکاووس

  1399چک لیست پرونده تحصیلی  نو دانشجویان  سال                   
  مقطع کارشناسی ارشد            

 نام و نام خانوادگی : شماره دانشجویی :   کد ملی:

 رشته تحصیلی :

توضیحات توسط 
 کارشناس دانشگاه

 توضیحات
د و  توسط دانشجو

ایی
ت

ت 
صح

ك 
دار

ل م
سا

ار
ط 

وس
ت

س 
شنا

کار
گاه

نش
 دا

ت 
صح

د و 
ایی

ت
ك 

دار
ل م

سا
ار

جو
نش

ط دا
وس

 ت

 عنوان مدرك

  
 

    یادانشنامه پایان دوره کارشناسی                   
  اصل گواهی موقت پایان دوره کارشناسی     یا  

    )ویژه استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی( نامه لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی

 گواهی پایان دوره کاردانی (ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته) تصویر  

 بـه  کـه  پذیرفتـه شـدگانی   از آن دسته براي معدل و کارشناسی مدرك فرم نمونه  2فرم شماره   
  نمی باشند) لیسانس( مدرك کارشناسی اصل ارائه به قادر دالیلی

 اند)دانشجو بودهبرگه انصراف یا اخراجی (مخصوص دانشجویانی که قبال   

  تصویر آخرین وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)   
 کارت پایان خدمت/ معافیت دائم / معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

 نامه سازمان ویژه کارمندان حکم مرخصی ساالنه یا موافقت  

 ثبت نام الکترونیکی در سامانه آموزشی دانشگاه تصویر تأییدیه نهائی   

 با ثبت امضاء و اثر انگشت هاي تثبیت ثبت نامفرم  
 کارنامه سالمت جسم   

 کارنامه سالمت روان   

 و کامپیوتر پرسشنامه مرکز آمار  

 تحقیقات و فناوري  تصویر استعالم مدرك تحصیلی از سامانه وزارت علوم،  

 تأیید میانگین تعداد واحدهاي گذرانده (ویژه دانشجویان سال آخر)فرم   

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یک سري)  

 تصویر کارت ملی به صورت پشت و رو (یک سري)  

 عدد)  6( تهیه شده در سال جاري  3*4عکس   

 ه رتبه اولی)میکنندگان از سهفرم رتبه اول (ویژه استفاده   

  امضاء و تاریخ  


