
 تعالي بسمه

 1400اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 
 
 آزمون در كه عزيزي برادران و خواهران اطالع به تهنيت و تبريك عرض با و مطلق تواناي و دانا خداوند درگاه به وسپاس حمد با

 مهدار   و زمهانی  برنامهه  كه رساند می اند گرفته قرار مراغه دانشگاه نهايی شدگان پذيرفته رديف در 1400 سال كارشناسی ارشد
 .باشد می ذيل شرح به نام ثبت براي نياز مورد
 

  :الف( نحوه ثبت نام

بهان پذيرفتهه شهده    الزم اسهت داوطل . صورت غیر حضوری و ارساا  سسا ي ااکاری ااي با اک     نحوه ثبت نام به 

بهه  توسه  پسهت پيشهتاز     نسهبت بهه ارسهال مهدار  خواسهته شهده       05/08/1400حداكثر تها مورخهه    04/08/1400از تاريخ 

اقههدام  5518779840كدپسههتی  دانشههگاه مراغههه  -بلههوار دكتههر قنههادي  –ميههدان مههادر  -اتوبههان اميركبيههر  –آدرس مراغههه 

 ساکت سس ي الزااي اي با ک.  ر  ه سذیرف ه  که بر رویعنوان ذکر نمايند. 
بها   05/08/1400الهی   04/08/1400ههاي   توجه: دانشجويانی كه تمايل بهه ثبهت نهام حیهوري دارنهد مهی تواننهد در تهاريخ        

  مراجعه نمايند.  در دست داشتن مدار  الزم به دانشگاه مراغه
 

   نام ثبت  برای  الزم  اکاری ( ب 

  وزارت يهها  فنههاوري و  تحقيقههات ، علههوم  وزارت تاييههد مههورد(  ليسههان )  كارشناسههی  مههدر  تصههوير  بههر  يههك و  اصههل -1

(  ليسههان )  كارشناسههی  دوره  معههدل  آن در  كههه  فرهنگههی  انقههال   عههالی  شههوراي يهها و  پزشهه ی  آمههوز  و  درمههان ، بهداشههت
 . باشد  شده قيد
 

  اصهل   اسهت   الزم باشهند،  نمهی (  ليسهان  ) كارشناسهی   مهدر    اصهل   ارائهه   بهه  قهادر   داليلی  به  كه  شدگانی پذيرفته -1  تبصره
 ايهن  ذيهل  فهرم  محتهوي  بها (  ليسهان  )  كارشناسهی  اخهذ   محهل   عهالی   آمهوز    موسسهه  يها   دانشگاه توس   شده تاييد  گواهی
 .نمايند  ارائه را( است دريافت قابل قبولی محل دانشگاههاي از فرم اين) اطالعيه

 

 سهال  دانشهجوي  رشهته  انتخها   فهرم  ت ميهل  و اوليهه  نتهاي   اعهالم  زمهان  در كهه  شهدگانی  پذيرفتهه  از دسهته  آن -2 تبصره
 اسهت  الزم و شهده  شهناخته  آخهر  سهال  دانشهجوي  شهوند،  مهی  التحصهيل  فهار   30/07/1400 تهاريخ  تها  حداكثر و اند بوده آخر
 هههاي رشههته انتخهها  راهنمههاي دفترچههه يهها( 1 شههماره) راهنمههاي دفترچههه در منههدر  آخههر سههال دانشههجويان معههدل فههرم

بههه همههراه  را آن و دريافههت كارشناسههی دوره التحصههيلی فههار  محههل عههالی آمههوز  موسسههه از را( 2  شههماره) تحصههيلی
 .نمايند ارسال دانشگاه اين به مدار 

 

 می باشند. مدر  كارشناسی ناپيوسته داراي طلبانی كه اواصل و يك بر  كپی از مدر  كاردانی د -2
 

 مراجعه به آدرس سامانه ذيل و ت ميل اطالعات و ارايه پرينت آنها:  -3

  http://portal.saorg.ir/mentalhealth روان       جسم و الف( كارنامه سالمت
 

 آنها  صفحات  تمام از  سري دو و ملی كارتكپی  و  شناسنامهكپی  – 4
 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth


  جاري  سال در  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  ع    قطعه  شش - 5

  دفترچههه 3 صههفحه در  منههدر   «عمههومی  وظيفههه  مقههررات» بنههد  بههه  توجههه بهها را  وظيفههه  نظههام  وضههعيت  كههه  مههدركی - 6

 (. برادران  براي) كند  مشخص 1400 سال  ناپيوسته ارشد  كارشناسی  هاي دوره  ورودي  آزمون  يك  شماره  راهنماي
 

 . دولت  كارمندان  براي  متبوع  سازمان شرط و قيد  بدون و  كتبی  موافقت يا  ساالنه  مرخصی  ح م -7
 

 پرينت فرم هاي ذيل به صورت تك رويه، ت ميل و ارسال آنها به همراه مدار  به دانشگاه.  -8

 لینک فراهای الزم 

https://academics.maragheh.ac.ir/Uploads/User/11/files/Arshad1400/Forms-1400-

Arshad.pdf 
 
 

تماا  بيیریاک و از تماا  باا هسام های غیار        ج( در صورت بروز اشکل صرفاً با  اماره ااای ذیال   

 اسئو  خودداری فراائیک. 
 اس قیماای تلفن  اسئو  داخلي تلفن دانشککه

 09045160804 خانم سپهری  -خانم طلوعي  309و  308 041-   37273068و      37278001 کشاورزی

041-    37278900و       37279094 علوم سایه  - 

37276008 
 09045160803 خانم سوراحمکی -خانم ا رفي  103و  102

 فني و اهنکسي
041-    37278900و       37279094  - 

37276008 

 165و  177

  140و    139

 طالعخانم   - بیيلریخانم 

 ایرعزیزلرآهای  –نفیسي آهای 
09054911016 

041-    37278900و       37279094 انسانيعلوم   - 

37276008 
 09054911017 خبازخانم  - هضایيخانم  166و  175

ااور دانشجویي و 

 خوابياه
  فر حشم ي خانم –خانم هطعاتي  357 041-   37273068و      37278001

 

  اهم  تذکرات د (
سهنجش    سهازمان   بهه  آزمهون  در شهركت  بهراي  نهام  ثبهت  زمهان  در قهبالا   كهه   معهدلی  بها  بايد  شده  پذيرفته  ليسان   معدل ه1

 از دسههته آن قطعههی نههام ثبههت از اسههت بههديهی باشههد،  ي سههان اسههت، نمههوده اصههالح بعههد مراحههل در يهها و ، نمههوده  اعههالم
 سهازمان  ايهن  بهه  شهده  اعهالم  معهدل  از كمتهر  آنهان  مهدر   در منهدر   معهدل ) باشهند  معهدل  مغهايرت  داراي كهه  داوطلبانی
 .شد خواهد خودداري( باشد
 
 ارشههد كارشناسههی هههاي دوره ورودي آزمههون درمراغههه  دانشههگاه بههه ارسههالی نههامی ثبههت دسههتورالعمل در اين ههه بههه نظههر -2

 مههدر  در منههدر  معههدل) معههدل مغههايرت داراي كههه شههدگانی پذيرفتههه از تهها اسههت گرديههده ابههال  1400 سههال ناپيوسههته
 ،باشههند مههی( باشههد سههازمان ايههن بههه داوطلبههان طههر  از ارسههالی اطالعههات در شههده اعههالم معههدل از كمتههر آنههان تحصههيلی
 مراجعهه  دانشهگاه ايهن   بهه  شهدگان  پذيرفتهه  از دسهته  ايهن  دارد ضهرورت  لهذا  آيهد،  بعمهل  مشهروط  و موقهت  نهام  ثبهت  صرفاا
 در الزم بررسههی و آمههده بعمههل آنههان از موقهت  نههام ثبههت تهها نماينههد ارائهه  را اطالعيههه ايههن در منههدر  الزم مههدار  و نمهوده 
 نههايی  وضهعيت  بايسهت  مهی  باشهند  مهی  معهدل  مغهايرت  داراي كهه  داوطلبهانی . گيهرد  صهورت  شهده  ارائه مستندات و مدار 
 . نمايند خودداري جدااسنجش  سازمان اين به مراجعه از و نموده پيگيري دانشگاهاين  از ماه آبان پايان تا را خود

https://academics.maragheh.ac.ir/Uploads/User/11/files/Arshad1400/Forms-1400-Arshad.pdf
https://academics.maragheh.ac.ir/Uploads/User/11/files/Arshad1400/Forms-1400-Arshad.pdf


 
 
  ضهمن  و آمهد  نخواههد   عمهل   بهه   نهام  ثبهت  نشهوند،   التحصهيل  فهار   30/07/1400  تهاريخ  تا حداكثر  كه  شدگانی پذيرفته از -3
 .شد خواهد رفتار  آنان با  مقررات  طبق  آنان  قبولی  شدن  تلقی «ي ن  لم  كان»
 
 را  حقههايق  داوطلبههی  كههه گههردد  مشههخص  چنانچههه ،( تحصههيل  هنگههام يهها و پههذير  ، نههام ثبههت) آزمههون از  مرحلههه هههر در -4

 خواههد  رفتهار   وي بها   مقهررات   طبهق  و لغهو   وي  قبهولی  باشهد،  نمهی  شهراي   واجهد  و ارائهه  غلطهی  اطالعات يا و  نموده  كتمان
 .شد

 

  برگزاری کال  اا ه (
بعهد از ثبهت نهام طبهق برنامهه درسهی دريهافتی از آمهوز  دانشه ده هها انجهام              08/08/1400شروع كالسها از مورخهه   -5

و از طريههق سههامانه آمههوز  هههاي ال تروني ههی  مجههازيخواهههد گرفههت. الزم بههه ذكههر اسههت كالسهههاي درسههی بصههورت  
ه دانشجويی به عنوان نهام كهاربري و كهد ملهی بهه عنهوان رمهز عبهور، برگهزار خواههد شهد.            با استفاده از شمار دانشگاه مراغه

 مراجعه نماييد. :academics.maragheh.ac.irhttps//براي اطالع از شماره دانشجويی به آدرس 

  

 دانشککه

 تلفن

 http://lms1.maragheh.ac.ir علوم سایه

 http://lms2.maragheh.ac.ir فني و اهنکسي

 http://lms3.maragheh.ac.ir انساني

 http://lms4.maragheh.ac.ir کشاورزی

 

 ( https://academics.maragheh.ac.irسایت )دریافتی از  شماره دانشجویی    نام کاربری : 

 کد ملی      رمز ورود: 
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