
  1401سال   کاردانی مدارك  مورد نیاز براي تحویل در ثبت نام حضوري پذیرفته شدگان
  )بر اساس جدول زمانبندي( 11/07/1401لغایت  10/07/1401از یکشنبه  :زمان مراجعه 

مراجعه به دانشکده براي تحویل حضوري مدارك ثبت نام، حتما باید به سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه  به از قبل 
پیگیري ثبت نام دریافت نموده مراجعه و برابراطالعیه ثبت نام الکترونیکی اقدام و کد  https://r.tvu.ac.irآدرس 
  .شد ادامه فرآیند ثبت براي شما مقدور نخواهدو در غیر اینصورت امکان دریافت مدارك  باشید؛

 :مدارك  مورد نیاز
 )دکپی شو 4Aبرگه روى حتماً ه ندوپردرج در سهولت جهت اى بر(و رو پشت ى سر یک ملیرت کپی کااصل و  - 1
 )دکپی شو 4Aبرگه روى  حتماًه ندوپردرج در سهولت جهت اى بر (ى سر یک شناسنامهت صفحام کپی تمااصل و   - 2
 باشد ه گرفته شدرى جال سادر مینه سفید که زقطعه با  6 ادبه تعد 3*4عکس   -3

 )وندپشت نویسی شلی کد مو  گیادخانوم نام و ناعکس ها باید با مشخصات (

شهر محل تحصیل ورش پرزش و مواداره آیپلم که به تأیید دهی موقت تحصیلی ایپلم یا گودتحصیلی رك صل مدا   - 4
 .باشده سیدرنشجو دایپلم دمقطع 

 .ریز نمرات سه ساله دیپلم با امضا و مهر هنرستان یا دبیرستان محل تحصیل - 5
 تقاضاي و epolice.irhttps:/sakha.به آدرس   عمومی وظیفه نظام سایت به پذیرفته شدگان کلیه مراجعه  - 6

  .سخا کد عبور کلمه و ملی کد کاربري نام با تحصیلی معافیت

  10+  پلیس دفاتر به باید سخا کد دریافت براي اند نگرفته معافیتی هیچگونه کنون تا افرادي که  :توجه 
 معافیت صدور تقاضاي و مراجعه  epolice.irhttps:/sakha. سایت به سخا کد دریافت از پس و مراجعه
  .ارئه نمایند تحویل مدارك ثبت نام به هنگام را  پیگیري پرینت کد و نمایند تحصیلی

  .فوق الذکر اقدام گردد 6دوران تحصیلی مدرسه اخذ شده است براي دانشگاه قابل قبول نمی باشد و باید براساس بند  برگ معافیتی که براي: تذکر 

ن مندگاو رزگر ریثاو اسهمیه شاهد ر از کنکوم ثبت نادر پذیرفته شدگانی که اى بر(ها دنهااز صل معرفی نامه ا - 7
 .ندده انموده ستفاا.....و
نها سهمیه ر آنامه قبولی کنکور کادر لی وند ادهننموده ستفااها ین سهمیهم از اناثبت در که ادى فرا :توجه*
 .ندارنامه ند ارائهبه زى نیاه شدى درج گرریثاا

 )سنجشن مازسایت سااز  اخذ شده ( رقبولی کنکونامه رپرینت کا - 8
 پرینت رسید تأییدیه تحصیلی  اخذ شده از سامانه تأییدیه مدارك وزارت آموزش و پرورش به آدرس  - 9

https://emt.medu.ir 
 پرینت رسید تایید سوابق تحصیلی اخذ شده از سامانه تأییدیه مدارك وزارت آموزش و پرورش به آدرس  - 10

https://emt.medu.ir 
 نشانی به  دانشجویان سالمت پیگیري ثبت نام کارنامه پرینت کد - 11

 https://portal.saorg.ir/mentalhealth  
  https://tct.ac.irاز سایت دانشکده به آدرس اخذ شده  ثبت نامهاي فرمتکمیل و ارائه  -12

 )تکمیل شوند با خود کار آبی بصورت خوانافرم ها باید : توجه(
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