دانشجویان محترم الزم است اصل مدارک مورد نیاز را تا تاریخ  1211/11/32از طریق پست به دانشگاه زنجان ارسال نمائید.

آدرس :

زنجان – کیلومتر  6جاده زنجان _ تبریز – دانشگاه زنجان – معاونت آموزشی –

صندوق پستی  -212کد پستی 17271-29711
الزم به توضیح است در صورت عدم ارسال تا مهلت اعالم شده از ادامه تحصیل شما در این دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

مدارک مورد نیاز:
مقطع کارشناسی پیوسته :
الف) در صورت داشتن پیش دانشگاهی :

 )1اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و اصل مدرک سوم متوسطه یا گواهی موقت سوم
متوسطه (با مهر و امضاء و عکس)
 )2اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی و سه ساله(دارای عکس و مهر و امضاء و تمبر با درج نمرات نهایی سمت چپ کارنامه)
ب) در صورت داشتن گواهی نظام : 6-2-2

 )1اصل مدرک پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه و ریزنمرات دهم تا
دوازدهم (عکسدار و تمبر و مهر و امضاء)
 )2فرم گزارش ( 202گزارش سوابق تحصیلی دهم تا دوازدهم)
ج) در صورت داشتن کاردانی پیوسته :

 )1اصل مدرک سه ساله متوسطه یا گواهی موقت سه ساله متوسطه و اصل ریزنمرات سه ساله(مهر و تمبر و امضاء و عکس)

 )2اصل مدرک کاردانی پیوسته یا گواهی موقت کاردانی پیوسته
مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران:

 -1تصویر مدرک نظام وظیفه (پایان خدمت یا معافیت دائم)
 -2اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس 10+
دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت عدم ثبت نام جهت دریافت کد رهگیری تاییدیه تحصیلی به آدرس  http://emt.medu.irمراجعه نمایند.
دانشجویان مقطع کاردانی در صورت عدم ثبت نام جهت دریافت کد رهگیری تاییدیه تحصیلی به آدرس  http://estelam.msrt.irمراجعه نمایند و کد رهگیری مربوطه
را پس از چاپ به همراه مدارک به این دانشگاه ارسال فرمائید.
شماره تلفن های دانشگاه جهت پاسخگویی به سواالت :

 -1خانم فاطمه بهرامی
اداره ثبت نام

واحد نظام وظیفه

 -3خانم فرحناز تنها

 -2آقای محمدرضا شامی

331-22373637
331-22373739
331-22373719

