اطالعيه شماره 1
اطالعيه ثبتنام پذيرفتهشدگان نهايي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ميبد
(با آزمون و بدون آزمون (استعدادهای درخشان))

خواهشمند است قبل از هر اقدامي اطالعيه حاضر را مطالعه نموده و بعد از آن اقدام به ثبت نام نماييد.
.
به استحضار ميرساند فرآيند ثبتنام و پذيرش در دانشگاه ميبد به دو صورت اينترنتي (غيرحضوری) و تحويل مدارك (از طريق پست
پيشتاز) است .بدين معنا كه پذيرش قطعي هر دانشجو منوط به ثبت نام غيرحضوری در روزهای  01لغايت  01آبان ماه  0911و سپس
تحويل اصل مدارك خواسته شده بهصورت پستي حداكثر تا تاريخ  11آبان ماه است.
الزم است پذيرفتهشدگان جهت انجام پذيرش غيرحضوری به سامانه آموزشي دانشگاه ميبد به آدرس Golestan.meybod.ac.irمراجعه
نموده و با توجه به راهنمای ثبتنام كه در سامانه گلستان قرارگرفته اقدام به ثبتنام اينترنتي و بارگذاری مدارك نمايند .در ضمن اصل
مدارك بايد از طريق پست پيشتاز به آدرس :يزد ،ميبد ،بلوار خرمشهر ،ميدان دفاع مقدس ،كيلومتر  1بلوار مرحوم حجتاالسالموالمسلمين
يحيي زاده ،آموزش دانشگاه ميبد (مربوط به مدارك پذيرفتهشدگان كارشناسي ارشد  11رشته  )....ارسال گردد.
توجه:
 انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود در اين نيمسال ،بصورت اتوماتيك پس از تائيد ثبتنام غيرحضوری توسط آموزش دانشگاهانجامشده و نيازی به انجام انتخاب واحد توسط دانشجو نيست .شروع كالسها نيز از تاريخ  0911/10/01بهصورت مجازی و از طريق
سامانه مجازی دانشگاه ميبد و بر بستر  Adobe Connectخواهد بود ( .اطالعات بيشتر در سامانه آموزش مجازی دانشگاه ميبد به آدرس
 http://vc.meybod.ac.irموجود است).
 اختصاص خوابگاه به دانشجويان غيربومي در صورت برگزاری كالسها بهصورت حضوری بالفاصله پس از انجام پذيرش دانشجويانوجود دارد ولي درحال حاضر با توجه به شرايط كرونايي و برگزاری كالسها بصورت مجازی ،چنين امكاني فراهم نيست.
الزم است پذيرفتهشدگان گرامي ،اين اطالعيه و فرمهای ذيل آن را دانلود نموده و پس از تكميل آنها ،فرمهای الزم را در مرحله
بارگذاری مدارك در پذيرش غيرحضوری ارسال نموده و اصل فرمها و مدارك را نيز در بازه زماني مشخصشده به اداره آموزش دانشگاه
ميبد پست پيشتاز نمايند.
مدارك و فرمهای موردنياز جهت ثبتنام:
 )0تصوير از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي ( 1نسخه)
 6 )1قطعه عكس تمامرخ  9×4تهيهشده در سال جاری
 )9مدركي كه وضعيت نظاموظيفه را برای برادران با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه  9دفترچه راهنمای ثبتنام و
شركت در آزمون ورودی دورههای كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  0911مشخص كند.
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 در مراحل ثبتنام غيرحضوری (اينترنتي) درصورتيكه فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ميباشيد ،وضعيت نظاموظيفه
خود را صرفاً «مشمول» انتخاب نماييد (متعهدين دبيری و پرسنل نظامي و انتظامي وضعيت مربوط به خود را از ليست ارائهشده
انتخاب نمايند).
 پذيرفتهشدگاني كه در حال انجام خدمت نظاموظيفه ميباشند ،الزم است كه پس از اعالم نتايج از سوی سازمان سنجش،
بالفاصله با دانشگاه پذيرششده برای دريافت معرفينامه و مراجعه به دفاتر پليس  +01ارتباط برقرار كرده و از خدمت
نظاموظيفه ترخيص شوند ،در غير اين صورت امكان ثبتنام آنها وجود نخواهد داشت.
 )4اصل و يك نسخه تصوير از مدارك كارشناسي مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و يا شورای عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيدشده باشد.
 پذيرفتهشدگاني كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) نميباشند ،الزم است اصل گواهي تائيد شده توسط
دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي را با محتوای فرم شماره  1پيوست ممهور به مهر آموزش دانشگاه محل
تحصيل كارشناسي ارائه نمايند كه در آن قيدشده باشد اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
ميباشد.
 در مورد مدارك تحصيلي صادرشده توسط مركز مديريت حوزههای علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان،
فضال و طالب حوزههای علميه كه بر اساس مدرك صادرشده توسط مراكز فوق دوره سطح  1را گذرانده و حداكثر تا تاريخ
 0911/11/91فارغالتحصيل ميشوند ،منحصراً مجاز به شركت در رشتههای تحصيلي مرتبط در گروه علوم انساني بودهاند كه الزم
است دروس پيشنياز را به تشخيص گروه آموزشي مربوطه بگذرانند.
 )5اصل گواهي معدل كارداني يا مدرك كارداني مخصوص دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته فارغالتحصيل گرديدهاند.
شايانذكر است كه اصل اين مدرك نيز بايد به همراه ساير مدارك ارسال شود.
 )6تكميل فرم معدل دانشجويان ترم آخر كه بعد از تاريخ  0910/00/91فارغالتحصيل گرديدهاند( .فرم شماره )5
 )1تكميل فرم تعهد (فرم شماره  9پيوست) برای آن دسته از پذيرفتهشدگاني كه به هنگام ثبتنام قادر به ارائه مدرك فارغالتحصيلي
خود در دوره كارشناسي نميباشند( .بديهي است اين دسته از پذيرفتهشدگان الزم است تا تاريخ  11/11/91گواهي مبني بر
فارغالتحصيل شدن تا تاريخ  11/11/91و يا اتمام كليه واحدهای درسي تا تاريخ مقرر و فارغالتحصيل شدن تا تاريخ  11/11/91را
ارائه نمايند ،در غير اين صورت قبولي آنان ،لغو ميگردد).
 )0حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت
 )1اصل گواهي تائيد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) برای آن دسته از داوطلباني كه با امتياز
رتبه اول پذيرفتهشدهاند (فرم شماره  0پيوست)
 )01اصل موافقتنامه كتبي و بدون قيد و شرط برای فارغالتحصيالن رشتههای دبيری از اداره آموزشوپرورش شهرستان محل تعهد و
خدمت خويش
 )00فرم تقاضانامه برای بهرهمندی از مزايای آموزش رايگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور (مخصوص دانشجويان دوره
روزانه) (فرم شماره  4پيوست)
 )01فرم منشور اخالقي ،ضوابط رفتاری و پوشش دانشجويان دانشگاه ميبد
 )09فرم تكميل شده پرسشنامه دانشجويي
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تذكرات مهم
 ثبتنام داوطلبان منحصراً در تاريخهای اعالمشده توسط دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت ميپذيرد
و قطعي شدن ثبتنام هر دانشجو منوط به انجام كامل پذيرش غيرحضوری (اينترنتي) ،تائيد توسط دانشگاه و سپس تحويل كامل
مدارك موردنياز خواهد بود .در غير اين صورت بهمنزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
 در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصيل ،چنانچه مشخص گردد داوطلبي حقايق را كتمان نموده و يا اطالعات غلطي ارائه و واجد
شرايط نيست ،قبولي وی باطلشده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 نظر به اخذ تائيديه مدرك كارشناسي دانشجو توسط اداره امور آموزشي دانشگاه ميبد بهصورت پستي ،دانشجويان گرامي بايد با
دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي خود تسويهحساب كامل نموده و از صدور گواهي موقت و يا مدرك خود اطمينان حاصل
نمايند.
 الزم است هزينه ارائه خدمات عمومي از سوی دانشگاه به دانشجويان شامل هزينه صدور كارت دانشجويي ،بيمه دانشجويي و
غيره در كل دوران تحصيل ،در فرايند ثبتنام غيرحضوری پرداخت شود.
 ميزان شهريه داوطلبان پذيرفتهشده كارشناسي ارشد نوبت دوم بهصورت جدول زير قابلمشاهده است كه الزم است
پذيرفتهشدگان نوبت دوم ،پيشپرداخت شهريه خود را به ميزان  1101110111ريال در طول فرايند ثبتنام غيرحضوری و از طريق
سيستم گلستان با استفاده از كارتهای بانكي عضو شبكه شتاب (مانند تجارت) پرداخت نمايند و بعد از قطعي شدن ثبتنام
نسبت به پرداخت مابقي شهريه اقدام نمايند .شايانذكر است در صورت انصراف دانشجو از تحصيل پس از تكميل پذيرش
حضوری ،امكان استرداد شهريه پرداختشده وجود نخواهد داشت.
رشته

شهريه ثابت

متغير هر واحد

متغير هر واحد

متغير هر واحد

متغير هر واحد

هر واحد پاياننامه

هر واحد پاياننامه

مبلغ كل دوره در 4

(ريال)

جبراني تئوری

جبراني عملي (ريال)

نظری (ريال)

عملي (ريال)

نظری (ريال)

عملي (ريال)

نيمسال

(ريال)
فني و

0001150111

5150111

100160111

0610111

909110111

504110111

600110111

09401100111

مهندسي
علوم انساني

101410111

5010111

001110111

6110111

100150111

504110111

600110111

01104140111

و الهيات

 اصل مدارك تحصيلي كه در زمان ثبتنام به آموزش دانشگاه تحويل داده ميشود تا پايان تحصيالت عودت داده نخواهد شد.
توصيه ميشود پذيرفتهشدگان گرامي «كپي» و «كپي برابر اصل» آن را تهيه و نزد خود نگهدارند.
 زمان ثبتنام هم برای دانشجويان پذيرفتهشده با آزمون كارشناسي ارشد و هم دانشجويان سهميه استعداد درخشان به يك
صورت ميباشد و تنها نام كاربری و گذرواژه برای ورود به سامانه گلستان متفاوت است.
 دانشجويان گرامي الزم است به لينك های زير نيز مراجعه نموده و حتماً پرسشنامه های سالمت جسم و روان خود را در سامانه
سجاد ،تكميل نمايند و فرم تكميل شده را به همراه ساير مدارك ،پست نمايند .در صورت داشتن مشكل در اين زمينه مي توانند
با شماره واتساپي  11091511154در ارتباط باشند.
لينك كارنامه سالمت روان:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

لينك كارنامه سالمت جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
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مراحل انجام ثبت نام غير حضوري (الكترونيكي):
برای انجام ثبتنام غيرحضوری (اينترنتي) توجه به نكات زير الزم است:
 استفاده از مرورگر  Internet Explorerنسخه  01به باال
 مراجعه به سامانه آموزشي گلستان دانشگاه ميبد به آدرس ( Golestan.meybod.ac.irراهنمای پذيرش غيرحضوری نيز در
اين قسمت قرار دارد).
 تايپ شناسه كاربری و گذرواژه در كادر مربوطه كه برای ورود به سيستم بايد دانشجويان با آزمون  u991را به ابتدای شماره
داوطلبي خود اضافه نموده و از آن بهعنوان شناسه كاربری و از كد ملي بهعنوان گذرواژه استفاده نمايند.
 دانشجويان سهميه استعداد درخشان برای ورود به سيستم بايد  uرا به ابتدای كد ملي خود اضافه نموده و از آن بهعنوان شناسه
كاربری و از كد ملي بهعنوان گذرواژه استفاده نمايند.
 در مرحله بعد از قسمت دانشجو ،ثبتنام غيرحضوری واردشده و كليه اطالعات را تكميل نمايند.
 درنهايت اقدام به چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو كه سيستم در اختيار آنها قرار ميدهد ،نمايند.
بسيار مهم :نشانه كامل شدن ثبت نام غيرحضوری ،ديدن اعالم چاپ مشخصات كامل دانشجو از سيستم آموزشي گلستان است .پس
از بارگذاری و تكميل مراحل پذيرش غيرحضوری و تاييد دانشگاه ،گواهي پذيرش غيرحضوری نيز قابل چاپ است و الزم
است با ساير مدارك ،پست شود.
 در صورت داشتن هرگونه سؤال ،دانشجويان عزيز ميتوانند در ساعات اداری با شمارههای واحد آموزش دانشگاه -1100
 19599101101تماس حاصل نمايند.
با سپاس
آموزش دانشگاه ميبد
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