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شمند است قبل از هر اقدامي اطالعيه حاضر را مطالعه نموده و بعد از آن اقدام به ثبت نام نماييد.خواه  

. 

بصورت و تحويل مدارك ) (غيرحضوری) اينترنتي صورتدو  به، ،ميبد در دانشگاه پذيرش و نامثبت فرآيند رساندمي به استحضار

و  1140 ماه مهر 6لغايت  2 روزهای در منوط به ثبت نام غيرحضوریبدين معنا كه پذيرش قطعي هر دانشجو است.  (حضوری

 است. حضوری صورتبهخواسته شده  مداركاصل تحويل سپس 

 Golestan.meybod.ac.ir آدرس به دانشگاه ميبد آموزشي جهت انجام پذيرش غيرحضوری به سامانه شدگانپذيرفتهالزم است 

  .اينترنتي و بارگذاری مدارك نمايند نامثبت به اقدام كه در سامانه گلستان قرارگرفته نامثبت راهنمای به توجه با و نموده مراجعه

 بصورت حضوری به آموزش دانشگاه ميبد تحويل گردد. بايد ضمن اصل مدارك در

 توجه:

، پوشش بانوان هشد حيه آن تصرب زين 1401 یدفترچه انتخاب رشته كنکور سراسر وستيكه در پ بديمطابق با مقررات دانشگاه م -

 .باشديچادر م يعنيدانشگاه حجاب برتر،  نيدر ا

توسط آموزش  غيرحضوری نامثبت تائيدپس از  دانشجويان جديدالورود در اين نيمسال، بصورت اتوماتيكانتخاب واحد  -

)بعد از قطعي شدن ثبت نام غير حضوری، برنامه هفتگي  نيازی به انجام انتخاب واحد توسط دانشجو نيست.و  شدهانجام دانشگاه

  سامانه گلستان قابل مشاهده است.( 88دانشجويان از طريق گزارش 

  انجام مي گيرد.اختصاص خوابگاه به دانشجويان غيربومي، بالفاصله پس از انجام پذيرش دانشجويان  -

كالسهای رشته های ايرانشناسي، تاريخ، جغرافيا و ) بود.خواهد  حضوری صورتبه 09/07/1140 از تاريخنيز  هاكالسشروع  -

و برای هفته های بعد اطالع رساني مي  مهرماه بصورت مجازی خواهد بود 14مهرماه لغايت  9فلسفه در هفته اول ترمي يعني از 

 نها بصورت حضوری است.آمدارك اين گروه از دانشجويان نيز در اولين هفته برگزاری كالسهای تحويل   (.شود

پنجشنبه  یدر روزها ساير رشته ها يمتقاض يربوميغ انيخوابگاه به دانشجو ليتحو نيو همچن يمدارك آموزش تحويل حضوری -

در خصوص  ييمعاونت دانشجو هيبه اطالع اتياطالع از جزئ یخصوص برا نيا در) صورت خواهد گرفت. ماهمهر 8و  7و جمعه 

 (.دييخوابگاه مراجعه بفرما ليتحو

اردكان، اشکذر و  بد،يم زد،ي یساكن در شهرستانها اني)شامل دانشجوساير رشته ها  يبوم انيدانشجو يمدارك آموزش ليتحو -

 مهر انجام خواهد گرفت. 10و  9 کشنبهيشنبه و  ی( در روزهازيتفت و مهر یشهرها

، متعهدين دبيری و پرسنل پذيرفته شدگان فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت دائمدر مراحل ثبت نام غير حضوری )اينترنتي(  -

زم است با ورود به سامانه خدمات شوند، المحسوب مي «مشمول»نظامي و انتظامي كه به نوعي از نظر وضعيت نظام وظيفه 

دانشگاه ميبد 1401-2140نوورود سال تحصيلي شدگان نام پذيرفتهاطالعيه ثبت  

(يا از طريق سوابق تحصيلي آزمون و از طريق)  
 



2 
 

و وارد كردن اطالعات هويتي و تحصيلي خود، نسبت به دريافت معافيت تحصيلي   epolice.irالکترونيك انتظامي به آدرس 

 بصورت الکترونيك اقدام نمايند.

جهت دريافت معافيت تحصيلي خود به سايت  ،دانشجويان مشمول پسر و دانشجوياني كه مشغول خدمت سربازی هستند -

https://sakha.epolice.ir  مراجعه نموده و درخواست معافيت خود را ثبت نمايند. در صورت عدم درخواست معافيت

ر نام كاربری كدملي و كلمه عبور دانشگاهي از ادامه تحصيل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد. جهت ورود به سايت مذكو

 مي توانند صورت سوال در اين زمينه دردانشجويان عزيز دريافت نمايند. ) 10كد سخا مي باشد كه مي توانند از دفاتر پليس + 

 د.(نتماس بگير 03533212214با شماره ثابت 

در مقطع قبلي خود فارغ التحصيل شوند كه در غير اين صورت در هر  31/06/1140الزم است دانشجويان حداكثر تا تاريخ  -

)با توجه به برگزاری امتحانات  شده و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.لغو موقع كه اين مساله مشخص شود قبولي آنان 

-3-3زدهم )برای نظام آموزشي جبراني دوره پيش دانشگاهي )برای نظام آموزشي سالي واحدی يا ترمي واحدی( و يا پايه دوا

در صورتي كه پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي فراغت از تحصيل نگردند، ( در نيمه دوم شهريورماه، 6

. بديهي است در صورت به دانشگاه ارائه نمايند 31/06/1401الزم است تعهدی مبني بر ارائه گواهي فارغ التحصيلي تا تاريخ 

 (، قبولي آنان لغو مي شود.به دانشگاه 30/07/1401نشدن گواهي مذكور تا تاريخ ارائه 

و پر كردن اقالم  http://emt.medu.irدريافت تاييديه مدرك تحصيلي دانشجويان جديد الورود صرفاً با مراجعه به سايت  -

 رهگيری دريافتي را در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نامي دانشگاه وارد نمايند.داده ای امکان پذير است كه الزم است كد 

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

 د.نبرابر اصل تهيه نموده و نزد خود نگهدارلذا موكداً توصيه مي شود از تمامي مدارك خود، به تعداد الزم كپي و يا كپي 
دانشجويان عزيز توجه نمايند كه تا زمان تحويل مدارك و تطابق مدارك بارگذاری شده با اصل مدارك و تاييد نهايي آنها توسط  -

شده و اظهارات . لذا در هر زمان از پذيرش و تحصيل، مغايرتي در مدارك بارگذاری دانشگاه، ثبت نام بصورت موقت خواهد بود

عنوان شده در فرمهای ثبت نام غيرحضوری محرز شود، قبولي دانشجو لغو و به سازمان  سنجش آموزش كشور اطالع داده خواهد 

شد و دانشجو حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. بنابراين پذيرفته شدگان عزيز الزم است تمامي مراحل ثبت نام را با دقت 

  كامل انجام نمايند.

 و تحويل: بارگذاری ،الزم جهت تكميل  هایفرم -الف

از آنها با حداكثر اسکن مناسب و خوانا و پس از تکميل، فرمهای مربوطه ذيل اطالعيه حاضر را چاپ نموده پذيرفته شدگان بايد 

اصل فرم تکميل و  نمودهبارگذاری تهيه نمايند و در مراحل ثبت نام غيرحضوری )اينترنتي(  jpgكيلوبايت و فرمت  250حجم 

 نمايند. تحويلشده را نيز به همراه ساير مدارك به دانشگاه 

 پذيرفته شدگان دوره های روزانه و نوبت دوم ملزم به تکميل اين فرم )فرم اخذ تعهد( مي باشند. كليه :1فرم شماره  -

مي باشند بايد اين فرم را  ديپلم تحصيلي سوابق دروس نمرات در تناقض دارایآن دسته از پذيرفته شدگان كه  :2فرم شماره  -

 تکميل نمايند.

 آزمون در دانشگاهي پيش دوره تحصيلي سوابق دروس نمرات در تناقض دارایآن دسته از پذيرفته شدگان كه  :3فرم شماره  -

 مي باشند الزم است اين فرم تعهد را تکميل نمايند. سراسری

https://sakha.epolice.ir/
http://emt.medu.ir/
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 4، رزمندگان و ايثارگران، ملزم به تکميل فرم شماره 1پذيرفته شدگان دوره روزانه با سهميه قبولي منطقه  كليه :4فرم شماره  -

 )فرم اخذ تعهد( مي باشند.

)فرم اخذ  5، ملزم به تکميل فرم شماره 3و منطقه  2پذيرفته شدگان دوره روزانه با سهميه قبولي منطقه  كليه :5فرم شماره  -

 تعهد( مي باشند.

 حتماً بايد در مرحله ارسال مدارك بارگذاری شود.( 5يا  4تصوير يکي از فرمهای شماره )

 مخصوص دانشجويان رشته های پزشکي است و برای دانشجويان غيرپزشکي نيازی نيست. :6 فرم شماره -

 به مربوط كل معدل و نظری دوره های ديپلمه نهايي كتبي معدل تناقض دارای شدگان پذيرفته از تعهد اخذ فرم: 7فرم شماره  -

  تحصيلي سوابق اساس بر صرفاً پذيرش تحصيلي هایرشته) 1401 سال سراسری آزمون در كاردانش و ای حرفه و فني های ديپلمه

 (آزمون بدون

سال  سراسری آزمون در قبولي اطالعات فرم روی بر شده الصاق عکس چهره با متقاضي عکس مغايرت فرم :8فرم شماره  -

 )برای آن دسته از پذيرفته شدگان كه چنين مشکلي را داشته اند.( 1401

  عالي شورای مصوبه اجرای در سراسری آزمون در محروم استانهای سهميه شدگان پذيرفته از تعهد اخذ فرم :9فرم شماره  -

 فرهنگي نقالبا

 پذيرفته شده در آزمون سراسری« مرد»فرم تعهد از دارندگان مدرك كارداني  :10فرم شماره  -

 مشغول به كارند.  آموزش و پرورشكه در  نشجويانيفرم مجوز ادامه تحصيل  دا :11فرم شماره  -

 ياموافقت ساالنه مرخصي حکم )اصل دانشگاه در تحصيل ادامه و نام ثبت برای كارمند دانشجويان معرفي فرم :12فرم شماره  -

 (قيدوشرط بدون و رسمي

 مخصوص دانشجويان رشته های پزشکي است و برای دانشجويان غيرپزشکي نيازی نيست. :14و  13فرم شماره  -

 1140شركت كننده در آزمون سراسری سال  داوطلبين اتباع خارجه فرم مشخصات :15فرم شماره  -

 نهايي امتحان دروس نمره ارتقای و ترميم متقاضيان كارنامهفرم  :16فرم شماره  -

 مخصوص دانشجويان رشته های پزشکي :17فرم شماره  -

 طبيعي باليای درگير مناطق تحصيلي سهميه مختلف های رشته شدگان پذيرفته از تعهد اخذ مخصوص فرم :18فرم شماره  -

 و تکميل گواهي تاييديه اين موضوع زلزله و سيل

، تصوير فرم تکميل و امضا شده با درج اثر انگشتضوابط رفتاری و پوشش دانشجويان دانشگاه ميبد ) :فرم منشور اخالقي -

 و اصل آن به همراه ساير مدارك به آموزش تحويل گردد.( در مرحله ارسال مدارك بارگذاری شود

و  ارسال مدارك بارگذاری شود، در مرحله تصوير فرم تکميل و امضا شده) :پرسشنامه دانشجويي استعداديابي و های فرم -

 اصل آن به همراه ساير مدارك به آموزش تحويل گردد.(

دانشجويان گرامي الزم است به لينك زير نيز مراجعه نموده و حتماً پرسشنامه های سالمت جسم و روان خود  كارنامه سالمت: -

همراه ساير مدارك، تحويل نمايند. در صورت داشتن  بهپرينت گرفته و را در سامانه سجاد، تکميل نمايند و فرم تکميل شده را 

 در ارتباط باشند. 09139522754مشکل در اين زمينه مي توانند با شماره واتساپي 
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 http://meybod.ac.ir/student/health/physical-mental-health                             :لينك كارنامه سالمت 

 

 :و تحويل مدارك الزم جهت بارگذاری -ب

نمايند تا در مراحل ثبت نام غير حضوری، بارگذاری شود و اصل آنها اسکن  الزم است پذيرفته شدگان گرامي، مدارك الزم را

 را برای زمان مراجعه حضوری ارائه نمايند.

 اسکن كل صفحات شناسنامه و ارائه كپي و اصل آن در زمان تحويل مدارك  -

 و كپي رو و پشت كارت ملي و به همراه داشتن اصل آن هنگام تحويل مداركو پشت كارت ملي  يكارت مل رویاسکن  -

 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم نظام وظيفه برای پذيرفته شدگان فاقد معافيت تحصيلي -

 قطعه عکس  6و تحويل  و با پوشش مناسب و زمينه سفيد jpgبا پسوند  3×4عکس  -

 (6-3-3موقت پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه )مخصوص داوطلبان نظام آموزشي جديد اصل مدرك يا گواهي  -

 (6-3-3اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان )پايه های دهم تا دوازدهم( )مخصوص داوطلبان نظام آموزشي جديد  -

 (6-3-3نظام آموزشي جديد  )گزارش كلي سوابق تحصيلي پايه های دهم تا دوازدهم( )مخصوص داوطلبان 602فرم  -

 اصل مدارك پيش دانشگاهي يا گواهي موقت پيش دانشگاهي -

 اصل مدرك ديپلم يا گواهي موقت ديپلم -

 اصل كارنامه فارغ التحصيلي )ريز نمرات( دوره متوسطه دوم -

 اصل كارنامه فارغ التحصيلي )ريز نمرات( دوره پيش دانشگاهي -

 تاييديه مدرك تحصيلي اخذ شده از دفتر پيشخوان دولترسيد درخواست دريافت  -

  :پرداخت هزينه خدمات عمومي -ج
 دانشجويي، كارت صدور هزينه شامل دانشجويان به دانشگاه سوی از عمومي خدمات ارائه هزينه است الزم تمامي دانشجويان

 نمايند. پرداخت یرحضوريغ نامثبت فرايند در تحصيل، كل دوران در غيره و دانشجويي بيمه

 

 

 غيرحضوری )اينترنتي( توجه به نکات زير الزم است: نامثبتبرای انجام 

  مرورگر استفاده ازInternet Explorer  ياGoogle Chrome  

   مراجعه به سامانه آموزشي گلستان دانشگاه ميبد به آدرسGolestan.meybod.ac.ir  راهنمای پذيرش غيرحضوری(

 نيز در اين قسمت قرار دارد.(

  110 گراميدر كادر مربوطه كه برای ورود به سيستم بايد دانشجويان شناسه كاربری و گذرواژه تايپu  را به ابتدای

 استفاده نمايند. گذرواژه عنوانبه كد مليشناسه كاربری و از  عنوانبهاضافه نموده و از آن  خود شماره داوطلبي

  ،ايند.و كليه اطالعات را تکميل نم واردشدهغيرحضوری  نامثبتدر مرحله بعد از قسمت دانشجو 

  نمايند.دهديمقرار  هاآنكه سيستم در اختيار به چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو اقدام  تيدرنها ، 
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  از سيستم آموزشي گلستان است. پس  مشخصات كامل دانشجوچاپ نشانه كامل شدن ثبت نام غيرحضوری، ديدن اعالم

و از بارگذاری و تکميل مراحل پذيرش غيرحضوری و تاييد دانشگاه، گواهي پذيرش غيرحضوری نيز قابل چاپ است 

  به آموزش دانشگاه تحويل گردد.الزم است با ساير مدارك، 

 كند. لذا خواهشمند است بری به شماره دانشجويي تغيير ميبعد از پذيرش نهايي، برای ورود به سامانه گلستان نام كار

شماره دانشجويي خود را قبل از پذيرش نهايي، در سامانه گلستان مشاهده و يادداشت فرماييد. موكداً توصيه مي شود 

 بعد از اولين ورود، كلمه عبور خود را تغيير دهيد.

 2218ی واحد آموزش دانشگاه هاشماره در ساعات اداری با تواننديمدانشجويان عزيز سؤال،  داشتن هرگونه صورت در-

 .نمايند حاصل تماس 03533212210

 «توجه :» 

شامل  بصورت حضوری به آموزش تحويل گردد،جدداً يادآوری مي شود، مداركي كه الزم است توسط دانشجو م

 موارد زير است:

  بسته به شرايط دانشجو 18تا  1فرم های شماره -

                       و كارنامه سالمت پرسشنامه دانشجويي ،منشور اخالقي استعداديابي،فرم های  -

 تاييديه ثبت نام سامانه سخا مربوط به نظام وظيفهفرم  -

 پايان تحصيالت و كارنامه سه سال آخريا گواهي موقت  مدركاصل  -

 مربوط به سوابق تحصيلي 602فرم  -

 قطعه عكس 6صفحات شناسنامه، رو و پشت كارت ملي و  كپي تمام -        
 

 

 ا سپاسب                                                                                                                                                          

 آموزش دانشگاه ميبد
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