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 بسمه تعالی

 اطالعیه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود، دوره های روزانه و شبانه مقاطع ارشد و دکتری سال 98

 این اطالعیه در دو صفحه تنظیم شده است، لطفا بطور دقیق هر دو صفحه را مطالعه نمایید. 

حضوری و تحویل مدارک توجه لطفا به نکات مهم ثبت نام عزیز و آرزوی توفیق، دانشجویان ضمن تبریک به 

 نمایید:

انتهای محوطه سازمان مرکزی، جنب  آدرسبر اساس زمانبندی زیر جهت ثبت نام حضوری و تحویل مدارک به 

 مراجعه نمایید.دانشکده علوم پایه و پردیس، خوابگاه قدیم 

 زیر:به ترتیب حرف اول نام خانوادگی مطابق جدول  13صبح لغایت  9 زمان مراجعه از ساعت

 

 خواهران

 

 برادران

 به ترتیب حرف اول نام خانوادگی تاریخ به ترتیب حرف اول نام خانوادگی تاریخ

 الف ب پ ت ث ح ج 13/7/98 الف ب پ ت ث ح ج 6/7/98

 ح خ د ذ ر ز ژ س ش 14/7/98 ح خ د ذ ر ز ژ س ش 7/7/98

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک 15/7/98 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک 8/7/98

9/7/98  گ ل م ن و ه ی 16/7/98 گ ل م ن و ه ی 

 

 مدارک مورد نیاز:

و مدرک کارشناسی  ارشد مقطعقبل )مدرک کارشناسی برای دانشجویان  مقطعاصل و کپی مدرک تحصیلی  -1

 .ارشد برای دانشجویان مقطع دکتری(

تبصره: دانشجویان سال آخر می بایست فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده موجود در دفترچه 

سازمان سنجش را که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده ارائه نمایند. این دسته از دانشجویان حداکثر تا 

در پرونده اقدام نمایند. فرصت دارند نسبت به ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی جهت درج  31/8/98تاریخ 

در غیر اینصورت وفق مقررات از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری خواهد شد. تاکید می گردد، دانشجویان سال 

  فارغ التحصیل شده باشند. 31/6/98آخر باید حداکثر تا تاریخ 

 .یک نسخه پرینت اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غیر حضوری از سایت گلستان -2

 .اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه از تمام صفحات -3

 .تهیه شده در سال جاری 4در  3شش قطعه عکس تمام رخ  -4
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قبل از و غیر مشمول و دارای کارت پایان خدمت، مشمول مرد اصل و کپی کارت پایان خدمت )دانشجویان  -3

و مجوز ثبت مراجعه جهت تحویل مدارک ابتدا به دایره مشمولین واقع درساختمان خدمات آموزشی مراجعه 

 .نمایند(دریافت  نام

 .موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش -4

 رد مربیان سهمیه با شدگان پذیرفته برایکه به امضاء باالترین مرجع در موسسه رسیده باشد  مجوز ارائه -5

 .دکتری مقطع

 حکم مرخصی سالیانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت. -6

 

 

 نکات بسیار مهم در ثبت نام حضوری

از مدارک تحصیلی خود کپی برابر با اصل تهیه نمایید. اصل مدرک تا زمان فراغت از تحصیل، در پرونده  .1

 قابل اعاده می باشد.بایگانی و غیر 

 الزامی است. 31/8/98حداکثر تا برای دانشجویان سال آخر صرفا ارائه اصل مدرک در زمان ثبت نام و یا  .2

مغایرت معدل در زمان ثبت نام می بایست توسط دانشجو اظهار و پیگیری گردد. بدیهی است هر زمان   .3

 دانشگاه بررسی و مغایرت در معدل ثابت گردد، دانشجو اخراج خواهد شد.

کتبی سازمان مربوطه را اخذ و ارائه  تدبیران محترم آموزش و پرورش مطابق مقررات می بایست موافق .4

 وجود ندارد.ثبت نام نمایند در غیر اینصورت امکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 


