
 1401کنکور سراسري سال نهایی اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان

، 1401ضمن تبریک به پذیرفته شدگان رشته هاي مختلف دانشکده رفاه در آزمون سراسري 
 بدینوسیله برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می گردد: 

و ثبت نام   https://emt.medu.ir الزم است ابتدا با مراجعه به سامانه پذیرفته شدگان -۱
( براي  دریافت کد رهگیري سامانه تایید تحصیلیو در آن جهت دریافت تاییدیه تحصیلی 

  داوطلبان نظام سالی واحدي درخواست تاییدیه پیش دانشگاهی و براي داوطلبان نظام
  اقدام نمایند. دیپلم متوسطه )  درخواست تاییدیه 6-3-3

 مراجعه به سامانه زیر جهت دریافت کارنامه سالمت جسم و سالمت روان  -۲

 https://portal.saorg.ir/physicalhealthکارنامه سالمت جسم : 
 https://portal.saorg.ir/mentalhealthکارنامه سالمت روان : 

 و دریافت و پرینت خروجی هر دو کارنامه
 علی الحساب   الزم است جهت ثبت نام حضوري، انتخاب واحد و پرداختگان  پذیرفته شد -۳

از ساعت    مقرر شده براي هر رشتهدر روزهاي  ، مطابق جدول    مربوطهمدارك  اصل  با    ، شهریه
 . با مدارك ذیل به دانشکده مراجعه نمایند 14الی  8/ 30

 جدول مراجعه ثبت نام حضوري 

 رشته  تاریخ  روز  ردیف 
حقوق   مبانی فقه و –حقوق –ارتباطات  - مهندسی کامپیوتر 1401/ 7/ 2 شنبه  1

 اسالمی 
 علوم تربیتی    -مشاوره  –روانشناسی  1401/ 7/ 4 دوشنبه  2

 و متاخرین  18ثبت نام پذیرفته شدگان کد  1401/ 7/ 6 شنبه چهار 3

 مدارك الزم:

 با چادر بدون آرایش  رنگی 3*4قطعه عکس  6  -1

   ( یا رسید درخواست کارت ملی) پشت و روي کارت ملی سري کپی 2اصل و    -2

      عکسدارصفحات شناسنامه  سري کپی کلیه 2اصل و  -3

 https://emt.medu.irپرینت کد رهگیري سامانه تاییدیه تحصیلی  -4

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://emt.medu.ir/


پایان دوره تحصیالت متوسطه نظام  اصل     -5 / اصل گواهی    به همراه تصویر آن  6- 3-3گواهی 
 واحدي به همراه تصویر آن  -پایان دوره سه ساله و اصل گواهی دوره پیش دانشگاهی نظام سالی 

به همراه تصویر آن / اصل ریزنمرات دوره سه ساله    6-3-3متوسطه نظام  اصل ریزنمرات دوره    -6
 متوسطه و اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی نظام سالی واحدي به همراه تصویر آن 

 پرینت خروجی کارنامه سالمت جسم  -7

 پرینت خروجی کارنامه سالمت روان  -8

 در دانشکده می باشد.  منزله انصراف از قبولیبه  در تاریخ مقرر جهت ثبت نام  عدم مراجعه: 1تذکر

و رعایت پروتکل هاي بهداشتی امکان پذیر  خودکار شخصی  ،  ماسک: حضور در دانشکده با    2تذکر
اجتماعی    است.  فاصله  رعایت  تواند    حداکثر یک همراه بهداشتی  پروتکل هاي    وبه جهت  با  می 

 دانشجو همراه شود . 

)   دومیلیون و پانصد هزار تومانریال (    000،000،52مبلغ: علی الحساب پرداختی شهریه،  3تذکر  
کامپیوتر مهندسی  رشته  (  20000000مبلغ  و    براي  ها براي  )  تومانمیلیون     دوریال  رشته             سایر 

 می باشد. 

سبت به تهیه کپی  شکده به طور موقت تعطیل می باشد، ن کثیر دان با توجه به اینکه مرکز تایپ و ت
شکده اقدام فرمایید. و پرینت   هاي الزم از خارج دان

ع کالسهاي ورودي هاي جدید از روز شنبه   می باشد. 1401/ 7/ 9شرو

تماس حاصل    35074338  هاي  اطالعات بیشتر، می توانید در ساعات اداري با تلفندرصورت نیاز به  
 فرمایید. 

 

 مدیریت آموزش دانشکده رفاه 


