
"با آزمون  "مدارک الزم جهت ثبت نام مقطع کارشناسی  

 

 نسخه( 2برابر با اصل)  کپی تمامی صفحات شناسنامه 

 نسخه( 2برابر ابا اصل) پی پشت و رو کارت ملیک 

 6  تهیه شده در سال جاری) پشت نویسی شده( 3*4قطعه عکس 

 )اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و ... کپی دفتر چه بیمه) در صورت دارا بودن 

  دوره متوسطه دوم یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهیاصل و کپی 

 دوره متوسطه دومیا  اصل و کپی گواهی موقت پیش دانشگاهی 

 (602) فرم گزارش کلی دوره متوسطه دومیا  اصل و کپی گواهی ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی 

 متوسطه هراصل و کپی گواهی پایان دو 

 اصل و کپی گواهی موقت دوره متوسطه 

 به آدرس  " تاییدیه مدارک تحصیلی )دیپلم( اعالم کد رهگیری https://emt.medu.ir ای، یک کد رهگیری   مراجعه نموده و پس از پر کردن اقالم داده

 ."کوثر)ویژه خواهران( پست نماییدو همراه با مدارک به دانشگاه  را پرینتنموده و صفحه کد رهگیری  دریافت

 فرم چاپ شده ثبت نام اینترنتی 

 (ارسالی مدارک) تایید دانشجو جهت تعهد ارسال مدارک رمف 

 )تکمیل فرم های ثبت نام)ویژه تمامی دانشجویان 

 جهت تکمیل ثبت نام از سایت دانشگاه  اخذ و تکمیل سایر فرم های مرتبطkub.ac.ir 

 

ل همچنین قاب ثبت گردد.نیز   و تاریخ انگشتاثر  و ی بایست توسط داوطلب محترم امضاء گردیدهکته: تمامی فرم ها من

 ود:شبعدی به آدرس زیر پست  اقدامات و تطبیق برایپس از انجام ثبت نام اینترنتی ذکر است تمامی مدارک می بایست 

 دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(. شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان.  17استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان           

 058 -32262864و     058 -32262862تلفن تماس:            9415615458کد پستی :            

 

تاریخ:   وزش رایگانآیین نامه لغو تعهد آم )بر اساس آیین نامه ارسالی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری : نکته 

در صورت انصراف یک هفته پس از ثبت نام و تحویل مدارک هزینه تحصیل رایگان یک  ( و /254407شماره:  02/11/1396

 .بایست پرداخت گرددنیمسال می


