
 بسمه تعالي 

آزمون   مرحله تکمیل ظرفیت   اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان 

 1401سال  سراسری 

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریككو و تيتیككت بككه اطككال  

در ردیف   1401  آزمون سراسری سال   مرحله تکمیل ظرفیت  خواهران و برادران عزیزی كه در

 :اند مي رساند كهپذیرفته شدگان نيایي دانشگاه مراغه قرار گرفته
 

 روش ثبت نام: -1
 تكا  17/11/1401مكور   در یکي از روزهكای  بوده و الزم است داوطلبان    حضوریبصورت  پذیرفته شدگان  ثبت نام  

 اقدام نمایتد.  نسبت به ثبت نام دانشگاه مراغهبا مراجعه به آدرس   19/11/1401

 

 مدارک مورد نیاز : -2
 :  داراي مدرک پیش دانشگاهیهاي ديپلمه  : 2-1
 . قت آن به همراه دو برگ كپي از آناصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي مو   -1

 . به همراه دو برگ كپي از آن يپلمدما قبل  سالو متوسطه    جديد آموزشنظاممتوسطه  ديپلم  يا گواهي و مدرك اصل   -2

 . متوسطه نظام جديداصل كارنامه تحصيلي ديپلم    -3

 دوره پيش دانشگاهي. اصل كارنامه تحصيلي   -4

سیییامانه  مراجعیییه بیییه )درخواسیییت تاييديیییه از  ريییی درخواسیییت تاييديیییه دوره ديیییپلم  كییید رهگيیییر  رسیییيد كپیییي-5

https://emt.medu.ir  ) 

  https://emt.medu.irسامانه    مراجعه به  رسيد كد رهگير  درخواست تاييديه دوره پيش دانشگاهي )درخواست تاييديه از  ري   كپي  -6

) 

 از تمام صفحات آن.  شناسنامه يك سر  كپي    -7

 كارت ملي. پشت و رو    يك برگ كپي  -8

 تهيه شده درسال جار .   3×4شش قطعه عكس تمام رخ   -9

نییام و شییركت در آزمییون ثبتها  منییدرد در درتر ییه راهنمییا  يكییي از بنییدبییه وظيفییه داو لبییان را بییا توجییه نظییام  وضییعيت  كه    مدركي  -10

ذيییل از  ريیی  سییايت  30/07/1401داو لبییان مشییمول بايیید  ییداكرر تییا مورخییه  )بییرا  بییرادران(.  مشیی ك كنیید )درتر ییه شییماره يییك(

 نسبت به درخواست معاريت تحصيلي اقدام نمايند.  

https://sakha.epolice.ir 
 

 ( 3)بند    . پيوست اين ا العيهررمها  تكميل شده -11

و تكميییل آنهییا  http://portal.saorg.ir/mentalhealthسییالمت روان  كارنامییه سییالمت جسییم و مراجعییه بییه آدرر كارنامییه  -12

 و ارسال به همراه مدارك به دانشگاه. 

 

 :  6-3-3ديپلمه هاي نظام  : 2-2
 .  از آن  يا گواهي موقت آن به همراه دو برگ كپي ديپلماصل گواهينامه پايان دوره   -1

 . سه سال آخر دبيرستاناصل كارنامه تحصيلي   -3

سیییامانه مراجعیییه بیییه رسیییيد كییید رهگيیییر  درخواسیییت تاييديیییه دوره ديیییپلم )درخواسیییت تاييديیییه از  ريییی   كپیییي-4

https://emt.medu.ir  ) 

 يك سر  كپي شناسنامه از تمام صفحات آن.    -5

https://emt.medu.ir/
https://emt.medu.ir/
https://sakha.epolice.ir/
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://emt.medu.ir/


 پشت و رو  كارت ملي.   يك برگ كپي  -6

 تهيه شده درسال جار .   3×4شش قطعه عكس تمام رخ   -7

نییام و شییركت در آزمییون راهنمییا  ثبتها  منییدرد در درتر ییه يكییي از بنییدبییه  وظيفییه داو لبییان را بییا توجییه  نظییام  وضییعيت  كییه    مدركي  -8

از  ريیی  سییايت ذيییل  30/07/1401داو لبییان مشییمول بايیید  ییداكرر تییا مورخییه  )بییرا  بییرادران(.  كنیید مشیی ك )درتر ییه شییماره يییك(

 نسبت به درخواست معاريت تحصيلي اقدام نمايند.  

https://sakha.epolice.ir 
 

 (3بند  )  ررمها  تكميل شده پيوست اين ا العيه. -9

و تكميییل آنهییا و  http://portal.saorg.ir/mentalhealthسییالمت روان كارنامییه سییالمت جسییم و مراجعییه بییه آدرر كارنامییه  -10

 ارسال به همراه مدارك به دانشگاه. 

 

 فرمهاي پیوست اطالعیه: -3
 ررمها از  ري  لينك ذيل قابل دريارت مي باشند. 

.pdf1401/forms1401/files/sarasari11https://academics.maragheh.ac.ir/uploads/user/ 
 

 . تماس با قسمتهاي غیر مسئول خودداري فرمائیددر صورت بروز مشکل صرفاً با شماره هاي ذيل تماس بگیريد و از  -4

 مستقيم ها  تلفن  مسئول داخلي تلفن دانشكده 

 09045160804 خانم سپهر    -خانم  لوعي  309و  308 041-   37273068و      37278001 كشاورز 

041-    37278900و       37279094 علوم پايه   - 

37276008 
 09045160803 خانم پورمحمد  -خانم اشرري  103و  102

 رني و مهندسي 
041-    37278900و       37279094  - 

37276008 
 09054911016  الع خانم   - بيگلر خانم  165و  177

041-    37278900و       37279094 انساني علوم   - 

37276008 
 09054911017 خباز خانم  - قضاييخانم  166و  175

امور دانشجويي و  

 خوابگاه 
  رر  شمتي خانم –خانم قطعاتي   357 041-   37273068و      37278001

 
 

شروع کالسها بعد از ثبت نام طبق برنامه درسی دريافتی از آموزش دانشکده ها انجام خواهد گرفت. الزم به ذکر  -5

 حضوري خواهند بود. است کالسهاي درسی بصورت  

 

داوطلبتان پیيرفتته   الزم استت  تحويل خوابگاه براي متقاضیان در زمان ثبتت نتام  صتورت خواهتد گرفتت  -6

ريال همتراه داشتته باشتند کته در صتورت نیتاز   000/000/10تسريع در روند دريافت خوابگاه، مبلغ  شده جهت  

 از طريق کارت خوانهاي موجود در دانشگاه دريافت خواهند شد.
 

صتدور کتارت ريتال هیينته    000/500و مبلتغ     شتار  اويیته تيیيتهجهتت  ريال    000/500مبلغ  الزم است    -7

شتاب همراه داشته باشتید کته در صتورت نیتاز از طريتق کتارت خوانهتاي   در کارتهايدانشجويی چند منظوره  

 موجود در دانشگاه دريافت خواهند شد.

 

https://sakha.epolice.ir/
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://academics.maragheh.ac.ir/uploads/user/11/files/sarasari1401/forms1401.pdf


ريتال بابتت هیينته     000/000/10  مبلتغنوبتت دوم    پیيرفتته شتدگان  تحويل مدارکجهت تسريع در روند    -8

موجتود همراه داشتته باشتند تتا در موقتع ثبتت نتام از طريتق کارت وانهتاي علی ايحساب شهريه ثابت و متيیر  

 دريافت خواهد شد. 

 

 

 مديريت خدمات آموزشی دانشگاه مراغه  


