
 بسمه تعالي 

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به اطالع خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري 

بيوده و ززم   صرفاً بصورت اينترنتيي ثبت نام اوليه  اند مي رساند كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه مراغه قرار گرفته 1396سال 

مراحل ثبت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.  اينترنتي زيربا مراجعه به آدرس  02/07/1396لغايت  28/06/1396است داوطلبان از مورخ 

لي در روند ثبيت نيام عيارض    را دقيقاً رعايت تا مشک زيرنام و مراجعه به دانشگاه مراغه به صورت ذيل مي باشد: خواهشمند است مراحل 

 نگردد. جهت سهولت در امر ثبت نام اين اطالعيه را پرينت و همراه خود داشته باشيد. 

زيير شيروع و داوطلبيان     بيا مراجعيه بيه آدرس اينترنتيي      02/07/1396لغاييت   28/06/1396از ميورخ   ثبت نام اوليه-1

 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.  كلمه عبورشماره داوطلبي به عنوان ززم است  با اطالعات كد ملي و 

 

http://217.219.137.199/samaweb/applicantlogin.asp 
 

 بسیار مهم :  حتماً از کد رهگیري و شماره دانشجويي خود پرينت تهیه فرمايید.
 

 در مراجعيات حويوري طبيق بنيدهاي ذييل     . تکمييل نمايييد  و فرمها را از طريق لينك ذيل دريافيت   پس از ثبت نام اوليه  -2

 اقدام خواهند نمود.  خودنسبت به دريافت فرمهاي  از بخشهاي دانشگاه هر قسمت
 

 زير قابل دانلود است.لینک از طريق  بصورت يکجا کل فرمها
http://217.219.137.199/samaweb/Download/Forms.rar 

 

 عنوان فايل ها نام قسمت تحويل گیرنده  زمان تحويل  عنوان فرم

 راهنماي تغذيه –خوابگاه  –پرسشنامه  امور دانشجويان و امور خوابگاهها مهر  05لغايت  03 فرمهاي امور دانشجويي-1

 کارنامه سالمت  قسمت مشاوره  مهر  05لغايت  03 فرمهاي مشاوره و روانشناسي -3

 فرهنگي  اداره امور فرهنگي  مهر  05لغايت  03 فرمهاي فرهنگي -5

 

به آموزش  ذيلتحويل مدارک ثبت نام حووري و طبق برنامه زماني ذيل نسبت به  05/07/1396لغايت  03/07/1396از مورخ -3

 دانشکده هاي مربوطه اقدام فرماييد. 
 

 

  پذيرفته شدگان دانشگاه مراغه بر اساس حرف اول نام خانوادگي تحويل مدارک ثبت نام حووري و برنامه زماني :3-1-1
 ترتيب حرف اول نام خانوادگي روز و تاريخ ثبت نام

 چ –ج –ث  –ت  –پ  –ب  –الف  03/07/96ه ييشنبدو

 ط –ض  -ص –ش  -س  –ژ  -ز –ر  –ذ–د  -خ –ح  04/07/96 شنبهسه 

 ي -هي  -و  –ن  –م  –ل  –گ  –ک –ق  –ف  –غ  –ع  -ظ  05/07/96 شنبهچهار

 

 فارغ التحصيل خواهند شد قادر به ثبت نام مي باشند. 31/06/1396صرفاً پذيرفته شدگاني كه حداكثر تا مورخ 
  

  نظام جديد: هاي ديپلمه  : 3-1-2
 اصل گواهینامه پايان دوره پیش دانشگاهي يا گواهي موقت آن به همراه دو برگ کپي از آن.  -1

 به همراه دو برگ کپي از آن.  ديپلم ما قبل   و سال متوسطه   جديد آموزش نظام متوسطه  ديپلم  يا گواهي  و  مدرك  اصل  -2

 ديد.اصل کارنامه تحصیلي ديپلم متوسطه نظام ج -3

 اصل شناسنامه و يک سري کپي از تمام صفحات آن.  -4
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 برگ کپي از پشت و روي آن. 2اصل کارت ملي بانضمام  -5

 تهیه شده درسال جاري. 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -6

مشيص  کنيدفبراي    و شيرکت در آزميون فدفتر يه شيماره ييک       نيام  هياي منيدرد در دفتر يه راهنمياي  بيت      يکيي از بنيد   به  وظیفه داوطلبان را با توجه  نظام  وضعیت  که   مدرکي -7

 برادران .

 اصل حکم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت . -8

ن تحقیقيات و فنياوري و    وزارت عليوم  استصدامي و ييا گيواهي رسيمي مشيمول قيانون ميديريت خيدمات کشيوري و ييک نسيصه فتيوکپي آنن بيراي کارمنيدان رسيمي               حکم  اصل -9

  تحصيیلي   هياي  رشيته   شيدگان  دانشگاهها و موسسات آموزشيي و پووهشيي وابسيته بيه وزارت عليومن تحقیقيات و فنياوري کيه بيا اسيتفاده از سيهمیه کارمنيدي در رديي  پذيرفتيه              

 اند. قرار گرفته دوم فشبانه  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  نوبت

انهياي ميذکور   ه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسيداران انقيالا اسيالمي و ييا اداره کيل اميور اداري وزارت جهياد کشياورزي بيا امضياي و مهير هرييک از روسياي ارگ             معرفي نام -10

 براي پذيرفته شدگان با سهمیه فوق الذکر. 

 فرمهاي تکمیل شده -11

   ديپلمه هاي نظام قديم : : 3-1-3
  مدارك اعالمي سايت سازمان سنجش -1

 فرمهاي تکمیل شده -2

   دارندگان مدرک فوق ديپلم :  : 3-1-4
  مدارك اعالمي سايت سازمان سنجش -1

 فرمهاي تکمیل شده -2

 

 . تماس با قسمتهاي غیر مسئول خودداري فرمائیددر صورت بروز مشکل صرفاً با شماره هاي ذيل تماس بگیريد و از  -3-2

 مسئول داخلي تلفن دانشکده

 خانم سپهري  - طلوعيخانم  309و  308 37273068 -37278001 کشاورزي

 ريحانيخانم  -خانم اشرفي  103و  102 37278900 -37279094 علوم پايه

 خانم طالع  – خانم بیگلري 165 37278900 -37279094 فني و مهندسي

 خبازخانم  –قضايي خانم  166 37278900 -37279094 علوم انساني

 خانم حشمتي فر –آقاي قطعاتي  -خانم قطعاتي   357 37273068 -37278001 امور دانشجويي

 آقاي دهقان 198 37278900 -37279094 امور تغذيه

 

 

فرمهاي  صورت خواهد گرفت 05/07/1396 لغايت 03/07/1396 مورخ ازتحويل خوابگاه براي متقاضيان در ثبت نام اينترنتي  -4

در هنگام  (براي متقاضيان وام دانشجويي مدارکتکميل شده امور دانشجويي )شامل: پرسشنامه دانشجويي، فرم اسکان در خوابگاه و 

 دريافت خواهد شد.   تحويل خوابگاه،
 

رييال هميراه داشيته باشيند کيه در صيورت نیياز از طرييق کيارت خوانهياي موجيود در             000/000/5مبلي    نخوابگياه  دريافيت جهيت تسيريع در رونيد    داوطلبان پذيرفته شيده  : 4-1

 دانشگاه دريافت خواهند شد. 

 

)امکان دريافت از صدور كارت دانشجويي چند منظوره ريال هزينه  000/100و مبلغ   شارژ اوليه تغذيهجهت ريال  000/500مبلغ  -5

 بانك تجارت قابل واريز از تمام شعب بانك تجارت سراسر كشور 546128687  طريق كارت خوان وجود دارد( يا واريز به حساب

 

 انجام خواهد گرفت.  از آموزش دانشکده هادريافتي  درسيطبق برنامه  10/07/1396شروع كالسها از مورخ -6
 

 

بيه  ريال بابت هزينه علي الحساب شهريه ثابت و متغيير   7000000 مبلغنوبت دوم داوطلبان  مدارک تحويلجهت تسريع در روند  -7

امکان دريافيت از   واريزي را موقع تحويل مدارک به قسمت امور مالي ارايه نمايند.  ش فيواريز و بانك تجارت  546099024حساب 

 طريق كارت خوان نيز وجود دارد. 

 

 




