
 بسمه تعالي 

 

 1399کارشناسي سال آزمون  بت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیليثاطالعیه 
 

مرحلهه سهوابق  با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبریك و تهنیت به اطالع خواهران و برادران عزیزي که در

و  حضوريبصورت ثبت نام  اند مي رساند کهدر ردیف پذیرفته شدگان نهایي دانشگاه مراغه قرار گرفته 1399آزمون سراسري سال تحصیلي 

مراحه  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  07/08/1399  لغایت  29/07/1399در یکي از روزهاي  است داوطلبانو الزم  بوده غیر حضوري

 به صورت ذی  مي باشد: ثبت نام 
 

 توضیحات مهم: 
 فارغ التحصیل خواهند شد قادر به ثبت نام می باشند.  31/06/1399توجه خیلی مهم : صرفاً پذيرفته شدگانی که حداکثر تا مورخ 

 نررامثبت زمررا  در شرردگا پذيرفته کرره صررورتی در شررهريورما   سرروم دهرره در دانشررهاهیپیش دور  جبرانرری امتحانررا  برگرررار  برره توجرره تبصررر :  بررا

 برديهی. بدهنرد 30/07/1399 تراري  ترا دانشرهاهیپیش گرواهی ارائره برر مبنری تعهرد  اسرت الزم نهردنرد  دانشرهاهیپیش گرواهی ارائره بره موفق

 .گرددمی لغو آنا  قبولی 30/07/99 تاري  تا مذکور گواهی ارائه عدم صور  در است
 

 ثبت نام حضوريمراح  الف( 
 

 : (8-13:30در ساعات اداري )مح  ثبت نام مراجعه به  -1
 آموزش دانشکد  کشاورز  -: دانشها  مراغهمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیو  علوم و مهندسی باغبانی  وم و مهندسی خاکعل: رشته ها  1-1

 دانشکد  علوم پايه آموزش  -دانشها  مراغه :شیمی محضو  رياضیا  و کاربردها: رشته ها  2-1

  

 مدارک مورد نیاز: -2
 : داراي مدرک پیش دانشگاهيهاي دیپلمه-2-1
 اصل گواهینامه پايا  دور  پیش دانشهاهی يا گواهی موقت آ  به همرا  دو برگ کپی از آ .  -1

 به همرا  دو برگ کپی از آ . ديپلمما قبل  و سالمتوسطه  آموزش متوسطهديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -2

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه. -3

 اصل رسید درخواست تايیديه دور  ديپلم .-4

 اصل رسید درخواست تايیديه دور  پیش دانشهاهی. -5

 اصل شناسنامه و يک سر  کپی از تمام صفحا  آ .  -6

 برگ کپی از پشت و رو  آ . 1اصل کار  ملی بانضمام  -7

 تهیه شد  درسال جار . 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -8

ت در آزمرو  ددفترهره شرمار  نرام و شررکها  منردر  در دفترهره راهنمرا  ثبتيکری از بنردبره وظیفه داوطلبا  را برا توجره نظام وضعیت که  مدرکی -9

 مشخص کنددبرا  برادرا (. يک(

 اصل حکم مرخصی ساالنه يا موافقت رسمی و بدو  قید و شرط سازما  متبوع برا  کارمندا  دولت . -10

 

 :  6-3-3دیپلمه هاي نظام  -2-2

 به همرا  دو برگ کپی از آ . نظام جديدمتوسطه  آموزش متوسطهديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -1

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه. -2

 اصل رسید درخواست تايیديه دور  ديپلم نظام جديد.-3

 اصل شناسنامه و يک سر  کپی از تمام صفحا  آ .  -4

 برگ کپی از پشت و رو  آ . 1اصل کار  ملی بانضمام  -5

 جار .تهیه شد  درسال  3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -6

نرام و شررکت در آزمرو  ددفترهره شرمار  ها  منردر  در دفترهره راهنمرا  ثبتيکری از بنردبره وظیفه داوطلبا  را برا توجره نظام وضعیت که  مدرکی -9

 مشخص کنددبرا  برادرا (. يک(

 ت .اصل حکم مرخصی ساالنه يا موافقت رسمی و بدو  قید و شرط سازما  متبوع برا  کارمندا  دول -10

 

 دارندگان مدرک فوق دیپلم :  -2-3

  مدارک اعالمی سايت سازما  سنجش  -1



 می  اطالعات و ارایه پرینت آنها : به آدرس سامانه ذی  و تکمراجعه -3
الزم بره ککرر اسرت تحويرل نماينرد.  آمروزش دانشرکد پرينرت آنهرا را بره    موجرود در لینرک هرا  زيرر فرمهراپس از تکمیرل بايستی پذيرفته شدگا  

 ادامه خواهد داشت.  1399-08-15خواهند شد و تا فعال  1399-08-01اين لینکها از مورخه 

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

 

 غیر حضوريمراح  ثبت نام ب( 

 :  از طریق پست پیشتاز یا سفارشي مدارکارسال  -1

  دانشها  مراغه ارسال نمايند. استی کيل را در پاکت پستی به آدرسپذيرفته شدگا  مدارک درخو

 ککر شود. دانشجو قبولیاست رو  پاکت پستی  رشته  ضرور مهم: 

 

 مدارک مورد نیاز: -2
  :داراي مدرک پیش دانشگاهيهاي دیپلمه  : 2-1

 گواهی موقت آ  به همرا  دو برگ کپی از آ . اصل گواهینامه پايا  دور  پیش دانشهاهی يا  -1

 به همرا  دو برگ کپی از آ . ديپلمما قبل  و سالمتوسطه  جديد آموزشنظاممتوسطه ديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -2

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه نظام جديد. -3

 اصل رسید درخواست تايیديه دور  ديپلم .-4

 درخواست تايیديه دور  پیش دانشهاهی.اصل رسید  -5

 از تمام صفحا  آ . شناسنامه يک سر  کپی  -6

 کار  ملی.پشت و رو   يک برگ کپی -7

 تهیه شد  درسال جار . 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -8

نرام و شررکت در آزمرو  ددفترهره شرمار  ثبتها  منردر  در دفترهره راهنمرا  يکری از بنردبره وظیفه داوطلبا  را برا توجره نظام وضعیت که  مدرکی -9

 مشخص کنددبرا  برادرا (. يک(

و کارنامررررررررره سرررررررررالمت روا  :    http://portal.saorg.ir/physicalhealth کارنامررررررررره سرررررررررالمت جسرررررررررم : -01
http://portal.saorg.ir/mentalhealth  

 .پیوست اين اطالعیهتکمیل شد  ادار  فرمها  -11
 

 

  : 6-3-3دیپلمه هاي نظام  : 2-2

 يا گواهی موقت آ  به همرا  دو برگ کپی از آ .  ديپلماصل گواهینامه پايا  دور   -1

 .6-3-3اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه نظام  -2

 اصل رسید درخواست تايیديه دور  ديپلم .-3

 يک سر  کپی شناسنامه از تمام صفحا  آ .  -4

 پشت و رو  کار  ملی. يک برگ کپی -5

 تهیه شد  درسال جار . 3×4شش قطعه عکس تمام رخ  -6

نرام و شررکت در آزمرو  ددفترهره شرمار  راهنمرا  ثبتها  منردر  در دفترهره يکری از بنردبره وظیفه داوطلبا  را برا توجره نظام وضعیت که  مدرکی -7

 مشخص کنددبرا  برادرا (. يک(

و کارنامررررررررره سرررررررررالمت روا  :     http://portal.saorg.ir/physicalhealth کارنامررررررررره سرررررررررالمت جسرررررررررم : -8
http://portal.saorg.ir/mentalhealth  

 تکمیل شد  پیوست اين اطالعیه.ادار  فرمها  -9

 

 پیوست اطالعیه: اداري فرمهاي -3
 از طريق لینک کيل قابل دريافت می باشند.    ادار فرمها

https://academics.maragheh.ac.ir 
 

 

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://academics.maragheh.ac.ir/


 .تماس با قسمتهاي غیر مسئول خودداري فرمائیددر صورت بروز مشک  صرفاً با شماره هاي ذی  تماس بگیرید و از  ج(

 تلفن مستقیم: مسئول داخلی تلفن دانشکد 

 کشاورز 
37278001-041  

06833727-041  
 سپهر خانم   - طلوعیخانم  309و  308

041-37279099 

 خانم فتحی

 علوم پايه
041-37279094 

041-37278900 
 پورمحمد خانم  -خانم اشرفی  103و  102

041-37276008 

 آقا  کشاورز

 امور دانشجويی و خوابها 
37278001-041  

041-37273068 
 حشمتی فرخانم  –خانم قطعاتی  357

 

 

 

 

الزم به ذکهر انجام خواهد گرفت.  از آموزش دانشکده هادریافتي  درسيطبق برنامه  بالفاصله بعد از ثبت نامشروع کالسها  د(

آدرس و از طریهق سهامانه آمهوزش ههاي الکترونیکهي دانشهگاه مراغهه بهه است کالسههاي درسهي بصهورت مجهازي 

lms.maragheh.ac.ir  با استفاده از شماره دانشجویي به عنوان نام کاربري و کد ملي به عنوان رمز عبور، برگزار خواههد

 شد.

 

 

ریال بابت هزینه علي الحساب شهریه ثابهت و  7000000 مبلغنوبت دوم  پذیرفته شدگان ،مدارک تحوی جهت تسریع در روند  ه(

 واریزي را موقع تحوی  مدارک به قسمت امور مهالي ارایهه نماینهد.  ش فیواریز و بانك تجارت  546099024به حساب متغیر 

 از طریق کارت خوان نیز وجود دارد. هزینه امکان دریافت 

 

 : جهت مراجعه حضوري و ارسال مدارک دانشگاه مراغهپستي آدرس 

 5518779840  يکدپست         میدان مادر، بلوار دکتر قنادي، دانشگاه مراغه ،مراغه


