
 بسمه تعالی 
با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبریک و تهنیت به اطالع خواهران و برادران عزیزي که در آزمون سراسري 

بـوده و الزم   صرفاً بصورت اینترنتـی ثبت نام اولیه  اند می رساند که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه مراغه قرار گرفته 1398سال 

مراحل ثبت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  اینترنتی زیربا مراجعه به آدرس  31/06/1398لغایت   27/06/1398است داوطلبان از مورخ 

 نام و مراجعه به دانشگاه مراغه به صورت ذیل می باشد: 
لی در روند ثبت نام عارض نگردد. جهت سهولت در امر ثبت نام این اطالعیه را پرینـت و  را دقیقاً رعایت تا مشک زیرخواهشمند است مراحل 

 همراه خود داشته باشید. 

 

و  خواهـد بــود زیـر   بــا مراجعـه بـه آدرس اینترنتــی    31/06/1398لغایـت   27/06/1398از مـورخ   ثبـت نـام اولیــه  -1

بـه عنـوان   شـماره داوطلبـی   و کـد ملـی    کاربري و ثبـت   نوعبه عنوان  دانشجویان جدیدالورودبا انتخاب  داوطلبان الزم است

 اقدام نمایند. اینترنتی اولیه نسبت به ثبت نام  کلمه عبور

 

http://217,219,137,199/Samaweb/Login.aspx 
 

 

 

در . تکمیـل نماییـد  و دریافـت   )) رادریافـت فرمهـاي آموزشـی   (( موجـود در بخـش  ي فرمهـا   اینترنتیثبت نام  در حین -2

اقـدام خواهنـد نمـود.     خـود نسـبت بـه دریافـت فرمهـاي      از بخشهاي دانشگاه هر قسمت مراجعات حضوري طبق بندهاي ذیل

العـات نمـایش داده   در مرحله آخر ثبت نام اینترنتی الزم است داوطلبان در بخـش ((چـاپ اطالعـات ثبـت نـام شـده )) از اط      

 شده پرینت تهیه نمایند. و آن را در زمان ثبت نام حضوري تحویل آموزش دانشکده مربوطه نمایند. 
 

 د.یحتماً فرمها را تکمیل و به همراه خود داشته باشحضوري بهتر است قبل از مراجعه  ،توجه: از آنجاییکه تکمیل این فرمها زمان بر است
 

 نام قسمت تحویل گیرنده  زمان تحویل  عنوان فرم

 آموزش دانشکده مربوطه  مهر  03لغایت  01 فرمهاي آموزشی -1
 امور دانشجویان و امور خوابگاهها مهر  03لغایت  01 فرمهاي امور دانشجویی-2
 قسمت مشاوره  مهر  03لغایت  01 فرمهاي مشاوره و روانشناسی -3
 اداره امور فرهنگی  مهر  03لغایت  01 فرمهاي فرهنگی -4

 

)) الزم است داوطلبان اسکن مدارك ذیل را ارسال ارسال تصاویر درخواست شده   درخواست شده مداركدر قسمت (( -3

 کیلوبایت نباشد.   300آن بیشتر از  زو سای jpeg نمایند. توضیح فایل باید 
 اسکن مدرك دیپلم -3    اسکن کارت ملی -2   اسکن صفحه اول شناسنامه -1

 اسکن ریز نمرات پیش دانتشگاهی-6   اسکن ریز نمرات دوره دیپلم-5   اسکن مدرك پیش دانشگاهی-4

 اسکن درخواست تاییدیه پیش دانشگاهی-8  اسکن درخواست تاییدیه دیپلم-7

 

http://217.219.137.199/Samaweb/Login.aspx


اقدام  ذیلتحویل مدارك ثبت نام حضوري و طبق برنامه زمانی ذیل نسبت به  03/07/1398لغایت  01/07/1398از مورخ -4

 محل ثبت نام نهایی و تحویل مدارك سالن ورزشی دانشگاه می باشد.فرمایید. 
 

 

  پذیرفته شدگان دانشگاه مراغه بر اساس حرف اول نام خانوادگی تحویل مدارك ثبت نام حضوري و  برنامه زمانی : 4-1
 خانوادگیترتیب حرف اول نام  روز و تاریخ ثبت نام

 چ –ج –ث  –ت  –پ  –ب  –الف  01/07/98
 ط –ض  -ص –ش  -س  –ژ  -ز –ر  –ذ–د  -خ –ح  02/07/98
 ي -هـ  -و  –ن  –م  –ل  –گ  –ك –ق  –ف  –غ  –ع  -ظ  03/07/98

 
  خواهند شد قادر به ثبت نام می باشند. فارغ التحصیل 31/06/1398صرفاً پذیرفته شدگانی که حداکثر تا مورخ توجه خیلی مهم : 

 گـواهی  ارائـه  بـه  موفـق  نـام  ثبـت  زمـان  در شـدگان  پذیرفتـه  کـه  صـورتی  در شـهریورماه،  سـوم  دهـه  در دانشـگاهی  پـیش  دوره جبرانـی  امتحانـات  برگـزاري  بـه  توجـه  تبصره:  با
 تـاریخ  تـا  مـذکور  گـواهی  ارائـه  عـدم  صـورت  در اسـت  بـدیهی . بدهنـد  98/07/28  تـاریخ  تـا   دانشـگاهی  پـیش  گـواهی  ارائـه  بـر  مبنـی  تعهدي است الزم نگردند، دانشگاهی پیش

 .گردد می لغو آنان قبولی 98/07/28
  

  هاي نظام جدید: دیپلمه  : 4-2
 اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن به همراه دو برگ کپی از آن.  -1
 به همراه دو برگ کپی از آن.  دیپلم ما قبل   و سال متوسطه   جدید آموزش نظام متوسطه  دیپلم  یا گواهی  و  مدرك  اصل  -2
 اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید. -3
 اصل رسید درخواست تاییدیه دوره دیپلم .-4
 اصل رسید درخواست تاییدیه دوره پیش دانشگاهی. -5
 ات آن. اصل شناسنامه و یک سري کپی از تمام صفح -6
 برگ کپی از پشت و روي آن. 2اصل کارت ملی بانضمام  -7
 تهیه شده درسال جاري. 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -8
راي مشـخص کنـد(ب   نـام و شـرکت در آزمـون (دفترچـه شـماره یـک)       هـاي منـدرج در دفترچـه راهنمـاي ثبـت      یکـی از بنـد   به  وظیفه داوطلبان را با توجه  نظام  وضعیت  که   مدرکی -9

 برادران).
 اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت . -10
، تحقیقـات و فنـاوري و    استخدامی و یا گـواهی رسـمی مشـمول قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و یـک نسـخه فتـوکپی آن، بـراي کارمنـدان رسـمی وزارت علـوم               حکم  اصل -11

  تحصـیلی   هـاي  رشـته   شـدگان  و موسسات آموزشـی و پژوهشـی وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري کـه بـا اسـتفاده از سـهمیه کارمنـدي در ردیـف پذیرفتـه              دانشگاهها 
 اند. قرار گرفته دوم (شبانه) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  نوبت

سـالمی و یـا اداره کـل امـور اداري وزارت جهـاد کشـاورزي بـا امضـاء و مهـر هریـک از روسـاي ارگانهـاي مـذکور              معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسـداران انقـالب ا   -12
 براي پذیرفته شدگان با سهمیه فوق الذکر. 

 از مراحل ثبت نام اینترنتی فرمهاي تکمیل شده -12
 پرینت مشخصات در مرحله آخر ثبت نام اینترنتی که حاوي کد رهگیري می باشد.  -13

 

   دیپلمه هاي نظام قدیم : : 4-3
  مدارك اعالمی سایت سازمان سنجش -1
 اصل رسید درخواست تاییدیه دوره دیپلم .-2

 از مراحل ثبت نام اینترنتی فرمهاي تکمیل شده -12
 پرینت مشخصات در مرحله آخر ثبت نام اینترنتی که حاوي کد رهگیري می باشد.  -13

 

   دیپلم :دارندگان مدرك فوق   : 3-4
  مدارك اعالمی سایت سازمان سنجش -1

 از مراحل ثبت نام اینترنتی فرمهاي تکمیل شده -12
 پرینت مشخصات در مرحله آخر ثبت نام اینترنتی که حاوي کد رهگیري می باشد.  -13

 

 .تماس با قسمتهاي غیر مسئول خودداري فرمائیددر صورت بروز مشکل صرفاً با شماره هاي ذیل تماس بگیرید و از : 4-5

 مسئول داخلی تلفن دانشکده

 فتحیخانم   - طلوعیخانم  309و  308 37273068 -37278001 کشاورزي
 پورمحمديخانم  -خانم اشرفی  103و  102 37278900 -37279094 علوم پایه

 خانم طالع  – خانم بیگلري 165 37278900 -37279094 فنی و مهندسی
 خبازخانم  –قضایی خانم  166 37278900 -37279094 علوم انسانی

 خانم حشمتی فر -خانم قطعاتی   357 37273068 -37278001 و خوابگاه امور دانشجویی
 آقاي دهقان 198 37278900 -37279094 امور تغذیه

 



 

 آنها به قسمت مشاوره :  میل اطالعات و ارایه پرینتمراجعه به آدرس سامانه ذیل و تک-4

ادامه خواهد داشت. الزم است پذیرفته  1398-08-10خواهند شد و تا فعال  1398-07-06الزم به ذکر است این لینکها از مورخه 

 شدگان پس از تکمیل فرمها پرینت آنها را به قسمت مشاوره تحویل نمایند. 
 http://portal.saorg.ir/physicalhealth الف) کارنامه سالمت جسم      
 http://portal.saorg.ir/mentalhealth الف) کارنامه سالمت روان      

 

 

فرمهاي  صورت خواهد گرفت 03/07/1398 لغایت 01/07/1398 مورخ ازتحویل خوابگاه براي متقاضیان در ثبت نام اینترنتی  -5
در هنگام  )براي متقاضیان وام دانشجویی مداركتکمیل شده امور دانشجویی (شامل: پرسشنامه دانشجویی، فرم اسکان در خوابگاه و 

 دریافت خواهد شد.   تحویل خوابگاه،
 

ریـال همـراه داشـته باشـند کـه در صـورت نیـاز از طریـق کـارت خوانهـاي موجـود در             000/000/5مبلـغ   ،خوابگـاه  دریافـت جهـت تسـریع در رونـد    داوطلبان پذیرفته شـده  : 4-1
 دانشگاه دریافت خواهند شد. 

 

(امکان دریافت از صدور کارت دانشجویی چند منظوره ریال هزینه  000/300و مبلغ   شارژ اولیه تغذیهجهت ریال  000/500مبلغ  -6

 بانک تجارت قابل واریز از تمام شعب بانک تجارت سراسر کشور 546128687  طریق کارت خوان وجود دارد) یا واریز به حساب

 

 انجام خواهد گرفت.  از آموزش دانشکده هادریافتی  درسیطبق برنامه  بالفاصله بعد از ثبت نامشروع کالسها -7
 

 

بـه  ریال بابت هزینه علی الحساب شهریه ثابت و متغیـر   7000000 مبلغنوبت دوم داوطلبان  مدارك تحویلجهت تسریع در روند  -8

امکان دریافـت از   واریزي را موقع تحویل مدارك به قسمت امور مالی ارایه نمایند.  ش فیواریز و بانک تجارت  546099024حساب 

 طریق کارت خوان نیز وجود دارد. 

 

 (مبالغ به ریال می باشد.) ضمناً شهریه دوره هاي نوبت دوم بر اساس جدول ذیل می باشد. 

 شهریه ثابت گروه آموزشی 
شهریه واحد 
 عمومی نظري

شهریه واحد 
 پایه نظري

شهریه واحد 
اصلی و 

تخصصی 
 نظري 

شهریه دروس 
ساعت  2عملی 

 اجرا

شهریه دروس 
 3عملی 

 ساعت اجرا

شهریه 
 پروژه

 1،356،713 939،263 626،176 521،813 354،833 229،597 3،915،682 علوم انسانی
سایر گروهاي 

 آموزشی 
4،424،970 229،597 375،706 626،176 751،410 1،127،116 1،356،713 

 


