
 
 
 

 * دمطالب ذیل را دقيقاً مطالعه فرمایيداوطلب گرامی * 

 : شودكه قبل از وارد كردن اطالعات، بایستی رعایت  مواردي

 ، نكات ذيل را دقيقاً رعايت نمايند :يستي در تكميل اطالعات محل تحصيلداوطلبان با .1

و فقط به ذكر نام حصيل را بصورت دقيق تكميل نموده تعنوان محل  -1-1

   اكتفا ننمایند.  یا مؤسسه دانشگاه

  آدرس محل تحصيل را بصورت كامل و دقيق تكميل نمايند. -1-2

 : شهيد بهشتیدانشگاه  آدرس به عنوان مثال در خصوص

 یبهشت ديدانشگاه شه -ياریشهر ديشه دانيم -منی ابانيخ -چمران ديبزرگراه شه -تهران 

ت را در تكميل فرم رعايت نمايند، تكميل اطالعات بايستي صداق انداوطلب  .2

 ،م نتيجه و ارسال اطالعات نادرستدر اعال "تأخير "منجر به  ناقصبصورت 

 د.وش "ابطال نتيجه "منجر به  ممكن است و خالف واقعيت، غلط

 نحوه ارسال مدارك :بسيار مهم(  )**

بايستي توسط دانشجو  )فرم صالحيت عمومی + مدارك مورد نياز(تمام مدارك 

به دانشگاه مربوطه تحويل داده شود تا دانشگاه مدارك  و تكمیلبصورت کامالً دقیق 

جهت بررسي صالحیت عمومي به دبیرخانه هیأت  رسمی نامهبه همراه  دريافتي را 

 . نمايدمرکزي گزينش دانشجو ارسال 

  :بسيار مهم رتذكّ

 دانشگاه رسمي فرم مشخصاتي که بدون نامهدبیرخانه هیأت مرکزي گزينش دانشجو به 

 .ل شود به هیچ عنوان ترتیب اثر نخواهد دادارسا و توسط دانشجو

 

 

 

 



 مدارك مورد نياز : * 
 (. «رنگي همراه با الصاق عكس» فرم صالحيت عمومي )نسخه اصلي الف(

  : است ذيل اطالعات پرداخت به شرح(99سال ويژه )ريال 000/060 :  مبلغواريز  ب(

 6367-9570-2998-2282............................................................. شماره كارت :

 4001021101007489................................................................................ شماره حساب :
 770100004001021101007489IR .................................................... شماره شبا :

 294021174113560001135607480010........................... شناسه پرداخت :
 (است الزامی رسيد دریافتی از دستگاه خودپرداز كپییا  اصل فيش پرداختیارائه ) 

 است* الزامی*پرداخت مبلغ فوق براي كليه مقاطع 
ارسال كپي  ،اشتغال در صورت (3 ، كارت ملي (2 ، شناسنامه اولصفحه  (1:  كپي ج(

 صفحه اول گذرنامه)ويژه اتباع خارجي( (4 حكم كارگزيني.

 آدرس جهت ارسال مدارك :* 

 جداً از ارسال هرگونه مدارك دیگر به غير از مدارك ذكر شده  ر مهم :تذكّ

 شود.خودداري فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدركی عودت داده نمی

  یکيارسال درخواست الکترون ستميبه س سؤال هرگونه در صورت داشتن

 : به نشانی زیر مراجعه فرمائيد سازمان سنجش آموزش كشور
http://request.sanjesh.org/noetrequest/login 

 گزينش دانشجو ،دبیرخانه هیأت مرکزي  هاياخبار و اطالعیه آخرين جهت آگاهي از

مراجعه   http://sd.sanjesh.org : توانید به سايت اين دبیرخانه به نشانيمي

 .فرمائید


