خواهشمند است قبل از هر اقدامي اطالعيه حاضر را مطالعه نموده و بعد از آن اقدام به ثبت نام نماييد.
.
به استحضار میرساند فرآیند ثبتنام و پذیرش در دانشگاه ميبد ،به دو صورت اینترنتی (غيرحضوری) و تحویل مدارك (از طریق پست
پيشتاز) است .پذيرش غيرحضوري (اينترنتي) در روزهاي يکشنبه  2لغايت چهارشنبه  5آبان ماه  1400و سپس تحويل اصل مدارك
خواسته شده بهصورت پستي حداكثر تا تاريخ  20آبان ماه است.
الزم است پذیرفتهشدگان جهت انجام پذیرش غيرحضوری به سامانه آموزشی دانشگاه ميبد به آدرس Golestan.meybod.ac.irمراجعه
نموده و با توجه به راهنمای ثبتنام كه در سامانه گلستان قرارگرفته اقدام به ثبتنام اینترنتی و بارگذاری مدارك نمایند .در ضمن اصل
مدارك باید از طریق پست پيشتاز به آدرس :یزد ،ميبد ،بلوار خرمشهر ،ميدان دفاع مقدس ،كيلومتر  2بلوار مرحوم حجتاالسالموالمسلمين
یحيی زاده ،آموزش دانشگاه ميبد (مربوط به مدارك پذیرفتهشدگان كارشناسی ارشد رشته .....دوره  )......ارسال گردد.
نکات قابل توجه:
 انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود در این نيمسال ،بصورت اتوماتيك پس از تائيد ثبتنام غيرحضوری توسط آموزش دانشگاه انجامشدهو نيازی به انجام انتخاب واحد توسط دانشجو نيست .شروع كالسها بعد از پذيرش و انتخاب واحد از روز شنبه  1400/08/08به
صورت مجازي و از طريق سامانه مجازي دانشگاه ميبد بر بستر  Adobe Connectخواهد بود( .اطالعات بيشتر در سامانه پرديس
مجازي دانشگاه ميبد به آدرس  https://meybod.ac.ir/academic-research/virtual-training/virtual-trainingموجود
است).
 اختصاص خوابگاه به دانشجویان غيربومی در صورت برگزاری كالسها بهصورت حضوری بالفاصله پس از انجام پذیرش دانشجویانوجود دارد ولی درحال حاضر با توجه به شرایط كرونایی و برگزاری كالسها بصورت مجازی ،چنين امكانی فراهم نيست.
 الزم است دانشجویان گرامی حداكثر تا تاریخ  1400/07/30در مقطع قبلی خود (كارشناسی) فارغ التحصيل شوند كه در غير این صورتدر هر موقع كه این مساله مشخص شود قبولی آنان لغو شده و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
 با توجه به اينکه تمامي مدارك تحصيلي تحويلي به دانشگاه ميبد به هيچ عنوان تا پايان تحصيالت مرجوع نمي گردد ،لذا موكداًتوصيه مي گردد از تمامي مدارك خود ،كپي ،كپي برابر اصل ،اسکن و تصوير تهيه نموده و نزد خود نگهدارند.
 دانشجویان عزیز توجه نمایند كه تا زمان انجام احراز هویت و تحویل مدارك ،ثبت نام به صورت موقت خواهد بود و الزمه ثبت نامنهایی ،احراز هویت و تطابق مدارك بارگذاری شده با اصل مدارك می باشد .لذا دقت فرمایيد در هر زمان از پذیرش و تحصيل ،مغایرتی
در مدارك بارگذاری شده و اظهارات عنوان شده در ف رمهای ثبت نام غير حضوری محرز شود ،قبولی دانشجو لغو و به سازمان سنجش
آموزش كشور اطالع داده خواهد شد و دانشجو حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .بنابراین پذیرفته شدگان عزیز الزم است تمامی
مراحل ثبت نام را با دقت كامل انجام نمایند.
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مدارك و فرمهاي موردنياز جهت تکميل و بارگذاري:
پذیرفته شدگان باید مدارك و فرم های مربوطه ذیل اطالعيه حاضر را چاپ نموده و پس از تكميل ،امضا و اثر انگشت ،اسكن مناسب و
خوانا از آنها با حداكثر حجم  250كيلوبایت و فرمت  jpgتهيه نموده و در مراحل ثبت نام غيرحضوری (اینترنتی) بارگذاری نمایند و سپس
اصل آنها را به دانشگاه ميبد پست نمایند:
 )1تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و رو و پشت كارت ملی به اندازه خود اصل مدرك ( 2نسخه از هركدام الزم است پست شود)
 )2تصویر عكس تمامرخ  3×4تهيهشده در سال جاری با پوشش مناسب و زمينه سفيد (الزم است  6قطعه عكس بعد از بارگذاری پست
گردد)
 )3تصویر كارت پایان خدمت یا معافيت دائم نظام وظيفه برای پذیرفته شدگان فاقد معافيت تحصيلی
 در مراحل ثبت نام غيرحضوری (اینترنتی) در صورتی كه فاقد كارت پایان خدمت یا معافيت دائم هستيد وضعيت نظام وظيفه خود
را صرفاً «مشمول» انتخاب نمایيد( .متعهدین دبيری و پرسنل نظامی و انتظامی وضعيت مربوط به خود را از ليست ارائه شده در
سامانه انتخاب نمایند).
 دانشجویان مشمول پسر و دانشجویانی كه مشغول خدمت سربازی هستند جهت دریافت معافيت تحصيلی مقطع ارشد به سایت
 https://services.epolice.irمراجعه نموده و درخواست معافيت خود را ثبت نمایند .در صورت عدم درخواست
معافيت دانشگاهی از ادامه تحصيل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد .جهت ورود به سایت مذكور نام كاربری كدملی و كلمه
عبور كد سخا می باشد كه می توانند از دفاتر پليس  10 +دریافت نمایند.
 تاكيد می شود كليه دانشجویان مشمول باید معافيت تحصيلی داشته باشند و معافيت مقطع قبلی آنان پس از قبولی در مقطع
كارشناسی ارشد باطل می شود.
 پذیرفته شدگان پسر كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه می باشند ،الزم است تا پس از اعالم نتایج از سوی سازمان سنجش ،پس
از دریافت معرفی نامه از دانشگاه ميبد و مراجعه به دفاتر پليس  10+و محل خدمت خود ،از خدمت نظام وظيفه ترخيص شده و
سپس مرحله ثبت نام حضوری خود را به انجام رسانند كه در غير این صورت امكان ثبت نام آنان در دانشگاه ميبد وجود نخواهد
داشت.
 )4اصل و یك نسخه تصویر از مدرك كارشناسی مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
و یا شورای عالی انقالب فرهنگی كه در آن معدل دوره كارشناسی (ليسانس) قيدشده باشد( .پذیرفتهشدگانی كه به دليل عدم فراغت از
تحصيل یا عدم صدور مدرك از مقطع قبلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی (ليسانس) نمیباشند ،الزم است فرم شماره  2پيوست را
پس از تكميل و ممهور شدن به مهر آموزش دانشگاه محل تحصيل كارشناسی اسكن نموده و بارگذاری نمایند).
 كليه دانشجویان تا  1400/09/30فرصت دارند تا نسبت به ارسال اصل مدرك كارشناسی (اصل گواهی موقت و یا اصل دانشنامه)
خود به آموزش دانشگاه ميبد اقدام نمایند كه در غير این صورت از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيری خواهد شد.
 )5اصل گواهی معدل كاردانی یا مدرك كاردانی مخصوص دانشجویانی كه در مقطع كارشناسی ناپيوسته فارغالتحصيل گردیدهاند.
شایانذكر است كه اصل این مدرك نيز باید به همراه سایر مدارك ارسال شود.
 )6تكميل فرم شماره  -1فرم تایيد فارغ التحصيالن رتبه اول ،برای پذیرفته شدگانی كه به عنوان رتبه اول به سازمان اعالم گردیده اند.
 )7تكميل فرم شماره  -2برای آن دسته از پذیرفتهشدگانی كه به هنگام ثبتنام قادر به ارائه مدرك فارغالتحصيلی خود در دوره كارشناسی
نمیباشندكه الزم است این فرم را پس از تایيد دانشگاه محل تحصيل بارگذاری و اصل آن را پست نمایند.
 )8فرم شماره  -3فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجویان ترم آخر دوره كارشناسی ،جهت دانشجویان سال آخر كه تا تاریخ 1400/07/30
فارغ التحصيل می شوند.
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 )9فرم شماره  -4فرم تقاضانامه برای بهرهمندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور (مخصوص
دانشجویان دوره روزانه)
 )10فرم شماره  -5فقط پذیرفته شدگانی كه پس از تاریخ  1400/11/30فارغ التحصيل شده و یا خواهند شد ،فرم حاضر را كه قبالً برای
ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد ،تكميل نموده اند ،الزم است تا فرم حاضر را بارگذاری نموده و سپس پست نمایند.
 )11فرم شماره  -6فرم مقررات نظام وظيفه (مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظيفه جهت برخورداری از معافيت تحصيلی)
 )12حكم مرخصی ساالنه یا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت
 )13اصل موافقتنامه كتبی و بدون قيد و شرط برای فارغالتحصيالن رشتههای دبيری از اداره آموزشوپرورش شهرستان محل تعهد و
خدمت خویش
 )14فرم منشور اخالقی ،ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان دانشگاه ميبد
 )15فرم تكميل شده پرسشنامه دانشجویی
 )16دانشجویان گرامی الزم است به لينك های زیر نيز مراجعه نموده و حتماً پرسشنامه های سالمت جسم و روان خود را در سامانه سجاد،
تكميل نمایند و فرم تكميل شده را به همراه سایر مدارك ،پست نمایند .در صورت داشتن مشكل در این زمينه می توانند با شماره
واتساپی  09139522754در ارتباط باشند.
لينك كارنامه سالمت روان:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

لينك كارنامه سالمت جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

تذكرات مهم
 ثبتنام داوطلبان منحصراً در تاریخهای اعالمشده توسط دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در این اطالعيه صورت میپذیرد
و قطعی شدن ثبتنام هر دانشجو منوط به انجام كامل پذیرش غيرحضوری (اینترنتی) ،تائيد توسط دانشگاه و سپس تحویل كامل
مدارك موردنياز خواهد بود .در غير این صورت بهمنزله انصراف از ادامه تحصيل تلقی خواهد شد.
 چنانچه در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصيل ،مشخص گردد داوطلبی حقایق را كتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد
شرایط نيست ،قبولی وی باطلشده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 نظر به اخذ تائيدیه مدرك كارشناسی دانشجو توسط اداره امور آموزشی دانشگاه ميبد بهصورت پستی ،دانشجویان گرامی باید با
دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسی خود تسویهحساب كامل نموده و از صدور گواهی موقت و یا مدرك خود اطمينان حاصل
نمایند.
 الزم است هزینه ارائه خدمات عمومی از سوی دانشگاه به دانشجویان شامل هزینه صدور كارت دانشجویی ،بيمه دانشجویی و غيره
در كل دوران تحصيل ،در فرایند ثبتنام غيرحضوری پرداخت شود.
 ميزان شهریه داوطلبان پذیرفتهشده كارشناسی ارشد نوبت دوم بهصورت جدول زیر قابلمشاهده است كه الزم است پذیرفتهشدگان
نوبت دوم ،پيشپرداخت شهریه خود را به ميزان  20.000.000ریال در طول فرایند ثبتنام غيرحضوری و از طریق سيستم گلستان
با استفاده از كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب (مانند تجارت) پرداخت نمایند و بعد از قطعی شدن ثبتنام نسبت به پرداخت
مابقی شهریه اقدام نمایند.
 شایانذكر است در صورت انصراف دانشجو از تحصيل پس از تكميل پذیرش حضوری ،امكان استرداد شهریه پرداختشده وجود
نخواهد داشت.
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شهریه ثابت

متغير هر واحد

هر واحد پایاننامه نظری

حدود مبلغ كل دوره در  4نيمسال

رشته

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

فنی و مهندسی

12.655.750

2.525.975

6.046.700

147.507.800

علوم انسانی و

10.942.250

2.099.900

6.046.700

134.644.400

الهيات

برای انجام ثبتنام غيرحضوری (اینترنتی) توجه به نكات زیر الزم است:
 استفاده از مرورگر  Internet Explorerنسخه  10به باال
 مراجعه به سامانه آموزشی گلستان دانشگاه ميبد به آدرس ( Golestan.meybod.ac.irراهنمای پذیرش غيرحضوری نيز در
این قسمت قرار دارد).
 تایپ شناسه كاربری و گذرواژه در كادر مربوطه كه برای ورود به سيستم الزم است  u001را به ابتدای شماره داوطلبی خود
اضافه نموده و از آن بهعنوان شناسه كاربری و از كد ملی بهعنوان گذرواژه استفاده نمایند.
 در مرحله بعد از قسمت دانشجو ،ثبتنام غيرحضوری واردشده و كليه اطالعات را تكميل نمایند.
 درنهایت اقدام به چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو كه سيستم در اختيار آنها قرار میدهد ،نمایند.
بسيار مهم :نشانه كامل شدن ثبت نام غيرحضوری ،دیدن اعالم چاپ مشخصات كامل دانشجو از سيستم آموزشی گلستان است .پس
از بارگذاری و تكميل مراحل پذیرش غيرحضوری و تایيد دانشگاه ،گواهی پذیرش غيرحضوری نيز قابل چاپ است و الزم است
با سایر مدارك ،پست شود.
 در صورت داشتن هرگونه سؤال ،دانشجویان عزیز میتوانند در ساعات اداری با شمارههای واحد آموزش دانشگاه -2218
 03533212210تماس حاصل نمایند.
« توجه» :مجدداً يادآوري مي شود ،مداركي كه الزم است توسط دانشجو پست شوند شامل موارد زير است:
فرم هاي شماره  1تا  6بسته به شرايط دانشجو فرم هاي منشور اخالقي و پرسشنامه دانشجويي فرم ابطال معافيت مقطع قبلي اصل دانشنامه يا گواهي موقت كارشناسي كپي مدرك كارداني در صورت دارا بودن كپي تمام صفحات شناسنامه ،رو و پشت كارت ملي و  6قطعه عکسبا سپاس
آموزش دانشگاه ميبد
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