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 8١٣٩اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي سال 

 

دانشگاه  ، به اطالع مي رساند ثبت نام در اين١٣٩8ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي سال 

 وشهريور  ٣١ و ٣0 دوشنبه مورخ و يكشنبهشنبه، پذيرفته شدگان مي بايست در روزهاي  .غيرحضوري مي باشد

مراجعه و با توجه به راهنماي پذيرش   http://golestan.meybod.ac.ir دبه سامانه آموزشي دانشگاه ميب مهر اول

قرار دارد( اقدام به ثبت نام نموده و از  https://meybod.ac.ir غيرحضوري )كه در سايت دانشگاه به نشاني

در اين اطالعيه بر اساس رشته طبق خودداري نمايند. در ضمن بايد مدارك مندرج  مراجعه حضوري به دانشگاه

  6الزم به ذكر است شروع كالس ها شنبه  .اطالعيه به آموزش دانشگاه تحويل داده شود جدول مندرج در ذيل

 باشد. مهرماه مي

 .مهرماه انجام مي شود 4پنج شنبه در روز : امور مربوط به خوابگاه و تغذيه ١نكته

بين كالسها  مهرماه در كالس ها شركت نموده و مدارك خود را در 6شنبه دانشجويان موظفند از روز  :2نكته

 .تحويل دهند (، به آموزش دانشگاه0٩/07/٩8الي  07/07/٩8زماني تحويل مدارك ) طبق جدول

 شده است.: جزئيات ثبت نام حضوري و فرمهاي الزم جهت تكميل در سايت دانشگاه اعالم ٣نكته 

 

 دانشگاه آموزش به مدارك تحويل زماني جدول

 زمان تحويل مدارك عنوان رشته

 مهرماه 7يكشنبه  جغرافيا مواد؛ مهندسي پزشكي؛ مهندسي اسالمي؛ حكمت و فلسفه اقتصاد؛

 مهرماه 8دوشنبه  صنعتي مديريت حديث؛ و قرآن علوم صنايع؛ مهندسي اسالم؛ تاريخ ايرانشناسي؛

 مهرماه ٩سه شنبه  ، مهندسي مكانيكمالي مديريت اسالمي؛ حقوق و فقه كامپيوتر؛ مهندسي حقوق؛

 

 :نام ثبت براي الزم مدارك

 كدام؛ هر از كپي نسخه دو و ملي كارت و شناسنامه اصل .١

  سالجاري؛ در شده تهيه ٣*4 عكس قطعه 6 .2

  ؛دانشگاهي پيش دوره پايان گواهي يا مدرك كپي و اصل .٣

 متوسطه؛ ديپلم گواهي يا مدرك كپي و اصل .4

 ؛(باشد دبيرستان سال سه شامل كلي نمرات ريز حتماً) دبيرستان سال سه ريزنمرات كپي و اصل .5

 دولت؛ كارمندان براي متبوع سازمان شرط و قيد بدون و كتبي موافقت يا ساالنه مرخصي حكم .6

 اصل و شده داشته نگه كارت كپي كه وجود، صورت در دائم معافيت يا خدمت پايان كارت كپي و اصل .7

 .گردد مي عودت دانشجو به كارت

 مان تحويل مدارككامل فرم هاي پيوست شده و به همراه داشتن آنها در زتكميل  .8
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 تحويل و مدارك تحويل از پس بايد باشند مي دائم معافيت يا خدمت پايان كارت فاقد كه شدگاني پذيرفته: تذكرمهم

 جواب و مراجعه ١٠ +پليس دفاتر به دانشگاه، در خود حضوري نام ثبت انجام محل از تحصيلي معافيت فرم گرفتن

 دانشگاه در آنان نام ثبت اينصورت غير در نمايند، تحويل دانشگاه آموزش به ٣٠/٠7/١٣٩8خ تاري تا حداكثر را مربوطه

 .شد خواهد ملغي

 

 :توجه قابل نكات

 التحصيلدر مقطع قبلي خود )پيش دانشگاهي( فارغ  ٣١/06/١٣٩8 تاريخ تا حداكثر دانشجويان است الزم( الف

 با مقررات برابر و شد خواهد لغو آنان قبولي شود مشخص مساله اين كه موقع هر در صورت اين غير در كه شوند

 .شد خواهد رفتار آنان

 سكونت، محل دولت پيشخوان دفاتر به دانشگاهي پيش گواهي تصوير همراه به بايست مي شدگان پذيرفته كليه( ب

 درخواست رسيد و نمايند را خود تحصيل محل پرورش و آموزش اداره از تحصيلي تأييديه درخواست و مراجعه

 و رشته نام حتما شدگان پذيرفته كليه. دهند ارائه دانشگاه به مدارك تحويل زمان در را تحصيلي تأييديه اخذ

 .نمايند درج تحصيلي تأييديه ارسال پاكت روي بر را خود تحصيل محل دانشگاه

 روز بايد غيرحضوري نام ثبت انجام از پس باشند، مي وظيفه نظام خدمت به مشغول كه مرد شدگان پذيرفته( ج

 نامه و نمايند اقدام وظيفه نظام از ترخيص براي نامه، دريافت از پس و مراجعه دانشگاه به ماه مهر 8 دوشنبه

 .شد خواهد لغو آنها نام ثبت اينصورت غير در دهند، تحويل دانشگاه به را ترخيص

 گردد، نمي مرجوع تحصيالت پايان تا عنوان هيچ به دانشگاه به تحويلي تحصيلي مدارك تمامي اينكه به توجه با( د

 .نگهدارند خود نزد و نموده تهيه اصل برابر كپي يا و كپي خود، مدارك تمامي از شود مي توصيه موكداً  لذا

 

 

 

 

 

 


