
 تعالی بسمه
 بــرادران و خــواهران اطــالع بــه تهنیــت و تبریــک عــرض بــا و مطلــق توانــاي و دانــا خداونــد درگــاه بــه وســپاس حمــد بــا

 مـی  انـد  گرفتـه  قـرار  مراغـه  دانشـگاه  نهـایی  شـدگان  پذیرفتـه  ردیـف  در 1398 سـال  کارشناسی ارشـد  آزمون در که عزیزي
 .باشد می ذیل شرح به نام ثبت براي نیاز مورد مدارك و زمانی برنامه که رساند

 
  شدگان پذیرفته از نام ثبت و محل تاریخ الف)

اقــدام دانشــگاه مراغـه  مراجعـه بـه    بــا شـهریور مـاه   25 و 24 روزهــايیکـی از   در شـده  پذیرفتــه داوطلبـان  اسـت  الزم -1
 نمایند. 
 بـدیهی آدرس ایـن دانشـگاه مراجعـه نماینـد      بـه  نـام  ثبـت  بـراي  مقـرر  زمـان  در بایسـت  مـی  شـدگان  پذیرفتـه  کلیه :توجه
 .شد خواهد تلقی آنان تحصیل ادامه از انصراف منزله به نام، ثبت براي شدگان پذیرفته بموقع مراجعه عدم است

 
 محل ثبت نام آموزش دانشکده هاي مربوط )ب

 دانشگاه می باشد. آموزش دانشکده هاي مربوطه در محل ثبت نام
 

 مبالغ ذیل را همراه داشته باشند. در روند ثبت نام، داوطلبان  یعج) جهت تسر
 
 هاي روزانه:  دانشجویان دوره-1ج 
 هزینه صدور کارت چند منظوره دانشجویی  000/300ریال شارژ اولیه تغذیه +  000/500 -1
 000/000/5 هــاي علــی الحســاب دریافــت خوابگــاه حــداقل مبلــغ  متقاضــیان دریافــت خوابگــاه جهــت پرداخــت هزینــه -2

 داشته باشند.  در کارتهاي عضو شتاب خودریال 
  

 هاي نوبت دوم(شبانه) :  دانشجویان دوره-2ج
 دانشجویی کارت چند منظوره صدور هزینه  000/300ریال شارژ اولیه تغذیه +  000/500 -1
 000/000/5مبلــغ هــاي علــی الحســاب دریافــت خوابگــاه حــداقل   متقاضــیان دریافــت خوابگــاه جهــت پرداخــت هزینــه -2

 ریال همراه داشته باشند. 
ــغ  -3 ــر     000/000/10مبل ــت و متغی ــهریه ثاب ــاب ش ــی الحس ــه عل ــت هزین ــال باب ــاب ری ــه حس ــان  - 546099024ب امک

 خوان وجود داد.  دریافت از طریق کارت
 
   نام ثبت  براي  الزم  مدارك ) د
ــوم  وزارت تاییــد مــورد)  لیســانس(  کارشناســی  مــدرك تصــویر  بــرگ یــک و  اصــل -1 ــاوري و  تحقیقــات ، عل ــا  فن   وزارت ی

)  لیســانس(  کارشناســی  دوره  معــدل  آن در  کــه  فرهنگــی  انقــالب  عــالی  شــوراي یــا و  پزشــکی  آمــوزش و  درمــان ، بهداشــت
 . باشد  شده قید

 
  اصـل   اسـت   الزم باشـند،  نمـی )  لیسـانس ( کارشناسـی   مـدرك   اصـل   ارائـه   بـه  قـادر   دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفته -1  تبصره
 ایـن  ذیـل  فـرم  محتـوي  بـا )  لیسـانس (  کارشناسـی  اخـذ   محـل   عـالی   آمـوزش   موسسـه  یـا   دانشگاه توسط  شده تایید  گواهی

 .نمایند  ارائه را) است دریافت قابل قبولی محل دانشگاههاي از فرم این( اطالعیه



 
 سـال  دانشـجوي  رشـته  انتخـاب  فـرم  تکمیـل  و اولیـه  نتـایج  اعـالم  زمـان  در کـه  شـدگانی  پذیرفتـه  از دسـته  آن -2 تبصره

 فـرم  اسـت  الزم و شـده  شـناخته  آخـر  سـال  دانشـجوي  شـوند،  مـی  التحصـیل  فـارغ  31/06/98 تاریخ تا حداکثر و اند بوده آخر
 تحصـیلی  هـاي  رشـته  انتخـاب  راهنمـاي  دفترچـه  یـا ) 1 شـماره ( راهنمـاي  دفترچـه  در منـدرج  آخـر  سـال  دانشجویان معدل

 ایـن  بـه  نـام  ثبـت  زمـان  در را آن و دریافـت  کارشناسـی  دوره التحصـیلی  فـارغ  محـل  عـالی  آمـوزش  موسسه از را) 2  شماره(
 .نمایند ارائه دانشگاه

 
ــره ــر -3 تبص ــاس ب ــوبه  اس ــه  مص ــورخ 368 جلس ــوراي 03/11/1374 م ــالی ش ــالب  ع ــی انق ــورد در  فرهنگ ــدارك م   م
 بـر  کـه  علمیـه  هـاي  حـوزه   طـالب  و فضـال  خراسـان،  و قـم   علمیـه   هـاي  حـوزه  از یکـی   مدیریت توسط  شده صادر  تحصیلی

 تـا  یـا  و انـد  گذرانـده  را 2  سـطح   دوره خراسـان  و  قـم  علمیـه  هـاي  حـوزه  از یکـی  مـدیریت  توسـط   شده صادر  مدرك  اساس
 علــوم گـروه  امتحــانی  هـاي  کدرشـته  از  یــک هـر  در انـد  بــوده مجـاز  منحصــراً  شـوند،  مـی   التحصــیل فـارغ  31/06/97 تـاریخ 

 بــه نیــاز پــیش دروس گذرانــدن بــه مشــروط شــدن پذیرفتــه صــورت در و نماینــد  شــرکت  آن  آزمــون در و  نــام ثبــت انســانی
 از  فراغــت  مــدرك تصــویر بایــد  داوطلبــان از  دســته  ایــن  اســت  بــدیهی. دهنــد تحصــیل ادامــه آموزشــی گــروه تشــخیص

 در  اسـت   گردیـده  صـادر  خراسـان  علمیـه  حـوزه  یـا  و  قـم   علمیـه   حـوزه   هـاي  مـدیریت  از یکـی  توسـط   کـه  را خود  تحصیل
 .باشند داشته اختیار

 
 نامــه آیــین« مفــاد شــرایط واجــد اســت الزم باشــند مــی معــادل تحصــیلی مــدرك داراي  کــه  شــدگانی پذیرفتــه -4 تبصــره

ــرکت ــدگان ش ــدارك دارن ــادل م ــمی و مع ــاي در غیررس ــاطع آزمونه ــاالتر مق ــوب »ب ــه مص ــورخ 845 جلس  15/04/92 م
ــوراي ــترش ش ــوزش گس ــالی آم ــوم، وزارت ع ــات عل ــاوري و  تحقیق ــه  فن ــی ک ــنامه ط ــماره بخش ــورخ 77633/2 ش  م

 .باشند گردیده، ابالغ عالی آموزش موسسات و دانشگاهها کلیه به متبوع وزارت آموزشی معاونت توسط 28/05/92
 

 معـادل  مـدرك  دارنـدگان  کلیـه  فرهنگـی،  انقـالب  عـالی  شـوراي  26/08/94 مـورخ  771 جلسـه  مصـوبه  براساس: 5 تبصره
 تسـهیالت  از مـورد  حسـب  انـد،  یافتـه  راه مـذکور  هـاي  دوره بـه  1381 تـا  1377 هـاي  سـال  طی که فرهنگیان خدمت ضمن

 .شوند می برخوردار باالتر رسمی مقاطع در تحصیل ادامه براي 28/05/94 مورخ 77633/2 شماره مصوبه
 

 انـد،  نمـوده  شـرکت  آزمـون  ایـن  در اول رتبـه  عنـوان  بـه  و بـوده  آخـر  سـال  دانشـجوي  کـه  داوطلبـانی  از دسـته  آن: استثناء
 آنــان، کارشناسـی  دوره التحصـیلی   فـارغ  محـل  عـالی   آمـوزش  موسسـه  سـوي  از آنـان  شـده  اعـالم  التحصـیلی  فـارغ  معـدل 
 .نمایند عمل آن تبصره یا و فوق یک بند مطابق است الزم و گردیده لحاظ

 
 مراجعه به آدرس سامانه ذیل و تکمیل اطالعات و ارایه پرینت آنها: -2

 http://portal.saorg.ir/physicalhealth الف) کارنامه سالمت جسم      
 http://portal.saorg.ir/mentalhealth الف) کارنامه سالمت روان      

 
 آنها  صفحات  تمام از  فتوکپی  سري دو و ملی کارت و  شناسنامه  اصل - 3
 
  جاري  سال در  شده  تهیه 3×4  رخ  تمام  عکس  قطعه  شش - 4
 



 از  پـس  ضـوابط   بـه   توجـه  بـا   کـه   برادرانـی   بـراي  منحصـراً   جـاري   سـال  در  شده  تهیه 3×4  رخ  تمام  عکس  قطعه 8 -تبصره
 درخواست خواهد شد.  تحصیلی  معافیت  آنان  براي ،این دانشگاه در  نام ثبت

 
ــا را  وظیفــه  نظــام  وضــعیت  کــه  مــدرکی - 5 ــه  توجــه ب   دفترچــه 3 صــفحه در  منــدرج  »عمــومی  وظیفــه  مقــررات« بنــد  ب

 ). برادران  براي( کند  مشخص 1398 سال  ناپیوسته ارشد  کارشناسی  هاي دوره  ورودي  آزمون  یک  شماره  راهنماي
 
 . دولت  کارمندان  براي  متبوع  سازمان شرط و قید  بدون و  کتبی  موافقت یا  ساالنه  مرخصی  حکم -6
 
 1398-99  تحصــیلی  ســال  دوم  نیمســال  بــراي واحــد  انتخــاب از  قبــل تــا حــداکثر  اســت  الزم  ذیــل  هــاي نامــه معرفــی -7

 ایـن  غیـر  در  باشـد،  شـده  ارسـال   قبـولی   محـل   عـالی   آمـوزش   موسسـه   بـه  و صـادر  مربـوط  محل از  ذیربط ارگانهاي توسط
  جـاري   تحصـیلی   سـال   دوم  نیمسـال   بـراي  باشـد،  نشـده  واصـل  مقـرر  موعـد  در  آنـان  فـرم  کـه  داوطلبانی نام ثبت از  صورت
 .گردد می  تلقی یکن  لم  کان  آنان  قبولی و آمد خواهد  عمل  به  ممانعت

 
 یکجـا  بطـور  ذیـربط   ارگانهـاي  توسـط  6-1 ردیـف   بـه  مربـوط   هـاي   گـواهی  ، شـده   انجـام   هاي  هماهنگی  براساس - تبصره

 .شد خواهد  ارسال  شدگان  پذیرفته  قبولی  محل  عالی  آموزش  موسسه  به
 
 جهـاد   وزارت یـا  و) بسـیج  مقاومـت  نیـروي (  اسـالمی   انقـالب   پاسـداران   سـپاه   مشـترك  سـتاد  از  رسـمی   نامـه  معرفی -1-7

 و 1  مـاده   بـه   باتوجـه   داوطلـب  باشـد   شـده  قیـد   آن در  کـه  مـذکور   ارگانهـاي   روسـاي  از  هریـک  مهـر  و امضـاء  با کشاورزي
  بسـیجی   داوطلـب   جهـادگران  و  رزمنـدگان  ورود  بـراي   تسـهیالت  ایجـاد   قـانون   اجرایـی   نامـه  آیـین  در  آن  گانه 4  هاي تبصره

  ســهمیه از  اســتفاده شــرایط واجــد مــذکور  نامــه آیــین در  منــدرج شــرایط ســایر و  عــالی  آمــوزش  موسســات و دانشــگاهها  بــه
 .باشد می  رزمندگان

 
 بـه  آنـان  فـرم  کننـده  صـادر  ارگـان  و انـد  شـده   پذیرفتـه  رزمنـدگان  و ایثـارگران   سـهمیه  از اسـتفاده  بـا  که داوطلبانی -2-7

 تائیدیـه  ارائـه  بـه  نیـازي  نـام  ثبـت  زمـان  در باشـد،  مـی  مسـلح  نیروهـاي  کـل  سـتاد  یـا  و ایثارگران امور و شهید بنیاد ترتیب
 فایـل  در شـده  درج سـهمیه  عنـوان  همـان  آنـان  سـهمیه  تائیـد  مـالك  و ندارنـد  ذیـربط  ارگـان  سـوي  از نـامی  ثبـت  سهمیه
 .باشد می عالی آموزش موسسات و دانشگاهها قبولی

 
  دسـته   آن  بـراي )  لیسـانس (  کارشناسـی  اخـذ   محـل   عـالی   آمـوزش   موسسـه  یـا   دانشـگاه  توسـط   شـده  تایید  گواهی  اصل -8
  مــورخ 77897/21 شــماره بــه درخشــان اســتعدادهاي آزمــون بــا پــذیرش نامــه آیــین مفــاد  بــه  توجــه بــا  کــه  داوطلبــانی از

 .اند شده  پذیرفته  اول  رتبه  امتیاز با  فناوري و  تحقیقات ، علوم  وزارت درخشان استعدادهاي هدایت شوراي 05/05/96
 

  مهم  تذکرات -هـ
 هـر  توسـط  شـده  اعـالم  هـاي  تـاریخ  در منحصـراً  نـام  ثبـت  و اسـت  الزامـی  نـام  ثبـت  جهـت  شده پذیرفته شخص حضور ـ1

 . پذیرد می صورت اطالعیه این در مندرج کامل مدارك ارائه با و دانشگاه
 
  اعـالم   سـازمان   بـه  آزمـون  در شـرکت  بـراي  نـام  ثبـت  زمـان  در قـبالً   کـه   معـدلی  بـا  بایـد   شـده   پذیرفته  لیسانس  معدل ـ2

 کـه  داوطلبـانی  از دسـته  آن قطعـی  نـام  ثبـت  از اسـت  بـدیهی  باشـد،   یکسـان  اسـت،  نموده اصالح بعد مراحل در یا و ، نموده



 خـودداري ) باشـد  سـازمان  ایـن  بـه  شـده  اعـالم  معـدل  از کمتـر  آنـان  مـدرك  در منـدرج  معـدل ( باشند معدل مغایرت داراي
 .شد خواهد

 
 ارشــد کارشناســی هــاي دوره ورودي آزمــون درمراغــه  دانشــگاه بــه ارســالی نــامی ثبــت دســتورالعمل در اینکــه بــه نظــر -3

 مــدرك در منــدرج معــدل( معــدل مغــایرت داراي کــه شــدگانی پذیرفتــه از تــا اســت گردیــده ابــالغ 1398 ســال ناپیوســته
 باشــند، مــی) باشــد ســازمان ایــن بــه داوطلبــان طــرف از ارســالی اطالعــات در شــده اعــالم معــدل از کمتــر آنــان تحصــیلی

 مراجعـه  دانشـگاه ایـن   بـه  شـدگان  پذیرفتـه  از دسـته  ایـن  دارد ضـرورت  لـذا  آیـد،  بعمـل  مشـروط  و موقـت  نـام  ثبـت  صرفاً
 در الزم بررســی و آمــده بعمــل آنــان از موقـت  نــام ثبــت تــا نماینــد ارائـه  را اطالعیــه ایــن در منــدرج الزم مــدارك و نمـوده 
 نهـایی  وضـعیت  بایسـت  مـی  باشـند  مـی  معـدل  مغـایرت  داراي کـه  داوطلبـانی . گیـرد  صـورت  شـده  ارائه مستندات و مدارك

 . نمایند خودداري جداًسنجش  سازمان این به مراجعه از و نموده پیگیري دانشگاهاین  از ماه آبان پایان تا را خود
 
 
  ضـمن  و آمـد  نخواهـد   عمـل   بـه   نـام  ثبـت  نشـوند،   التحصـیل  فـارغ  31/06/98  تـاریخ  تـا  حـداکثر   کـه   شـدگانی  پذیرفته از ـ4
 .شد خواهد رفتار  آنان با  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی »یکن  لم  کان«
 
 را  حقــایق  داوطلبــی  کـه  گــردد  مشـخص   چنانچــه ،) تحصـیل   هنگــام یــا و پـذیرش  ، نــام ثبـت ( آزمــون از  مرحلـه  هــر در ــ 5

 خواهـد  رفتـار   وي بـا   مقـررات   طبـق  و لغـو   وي  قبـولی  باشـد،  نمـی  شـرایط  واجـد  و ارائـه  غلطـی  اطالعات یا و  نموده  کتمان
 .شد


