پذیرفته شدگان می بایست مدارک ثبت نامی زیر را تهیه و در روز مراجعه تحویل نمایند.
تحویل مدارک به شرح ذیل به دانشکده مربوطه:
-1کپی شناسنامه بصورت کامل

 4سری

-2کپی کارت ملی

 4سری

-3عکس 3×4

 9قطعه

-4اصل دیپلم یا گواهی موقت دیپلم

 3سری تصویر آن

-5اصل ریز نمرات دیپلم

3سری تصویر آن

-6اصل پیش دانشگاهی

 3سری تصویر ان (فارغ التحصیل حداکثر تا )96/6/31

-7اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی

 3سری تصویر آن

-8تکمیل فرمهای ثبت نام به شرح ذیل:
الف:دانشجویان روزانه

ب:دانشجویان شبانه

فرم مشخصات کامل فردی  -پس از ثبت نام اینترنتی پرینت گرفته
2سری
شود.
1سری
فرم شماره  - 1تکمیل
فرم شماره ( 5مخصوص سهمیه منطقه  1و شاهد) -تکمیل 1سری
 1سری
فرم شماره ( 6مخصوص سهمیه منطقه  2و  -)3تکمیل

فرم مشخصات کامل فردی  -پس از ثبت نام اینترنتی پرینت
 2سری
گرفته شود.
1سری
فرم شماره  - 1تکمیل

 -9واریز مبلغ 000,000ریال معادل بیست هزار تومان جهت صدور کارت دانشجوئی از طریق پرداخت
الکترونیکی سایت دانشگاه فرزانگان سمنان
 -11در زمان ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم(شبانه) و اتباع (روزانه و نوبت دوم) موظفند مبلغ
5,000,000ریال معادل پانصد هزار تومان بابت علی الحساب شهریه تحصیلی از طریق درگاه الکترونیکی
سایت دانشگاه فرزانگان واریز نمایند.
 -11نامه بدون قید و شرط موافقت با ادامه تحصیل(ویژه کارکنان دولت)
 -12رسید تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

*پذیرفته شدگان باید دقت نمایند کلیه مدارک فوق را در روز ثبت نام به تفکیک
ذیل به واحد مربوطه تحویل نمایند *

تحویل مدارک به شرح ذیل به امور آموزشی دانشگاه
-1کپی شناسنامه بصورت کامل (تمام صفحات)

 3سری

-2کپی کارت ملی

 3سری
 6قطعه

-3عکس 3×4
-4اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم به همراه
-5اصل ریز نمرات دیپلم به همراه

3سری تصویر آن
3سری تصویر آن

-6اصل مدرک پیش دانشگاهی به همراه  3سری تصویر آن (فارغ التحصیل حداکثر تا )96/6/31
-7اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی به همراه  3سری تصویر آن
-8فرم های تکمیل شده آموزشی

تحویل مدارک به شرح ذیل به امور دانشجوئی دانشگاه
-1کپی شناسنامه بصورت کامل (تمام صفحات)

 1سری

-2کپی کارت ملی

 1سری

-3عکس 3×4

 3قطعه

 -4فرم تکمیل شده مشخصات فردی و فرم متقاضیان خوابگاه
 -5فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی

 1سری

از اینکه جهت تسریع در امر ثبت نام خودتان با تکمیل دقیق و دسته بندی مناسب مدارک ،ما را
یاری خواهید کرد سپاسگزاریم.
امور آموزش دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)

