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

. 

و تحويل مدارك )از طريق پست  (غيرحضوری) اينترنتي صورتدو   به ميبد در دانشگاه پذيرش و نام ثبت فرآيند رساند مي به استحضار

سپس و  0911 ماه آبان 01لغايت  01 روزهای در بدين معنا كه پذيرش قطعي هر دانشجو منوط به ثبت نام غيرحضوریاست.  پيشتاز(

 است. آبان ماه 11تاريخ تا  پستي حداكثر صورت بهخواسته شده  مداركاصل تحويل 

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

ضمن اصل  در .اينترنتي و بارگذاری مدارك نمايند نام ثبت به اقدام كه در سامانه گلستان قرارگرفته نام ثبت راهنمای به توجه با و نموده

 والمسلمين االسالم حجت مرحوم بلوار 1 كيلومتر مقدس، دفاع ميدان خرمشهر، بلوار ميبد، يزد،از طريق پست پيشتاز به آدرس:  بايد مدارك

 ارسال گردد. رشته ....( 11 كارشناسي ارشد شدگان پذيرفته)مربوط به مدارك  زاده، آموزش دانشگاه ميبد يحيي

 توجه:

 توسط آموزش دانشگاه غيرحضوری نام ثبت تائيدپس از  دانشجويان جديدالورود در اين نيمسال، بصورت اتوماتيكانتخاب واحد  -

مجازی و از طريق  صورت به 01/10/0911 از تاريخنيز  ها كالسشروع نيازی به انجام انتخاب واحد توسط دانشجو نيست. و  شده انجام

اطالعات بيشتر در سامانه آموزش مجازی دانشگاه ميبد به آدرس خواهد بود. ) Adobe Connect سامانه مجازی دانشگاه ميبد و بر بستر

http://vc.meybod.ac.ir موجود است). 

 دانشجويانحضوری بالفاصله پس از انجام پذيرش  صورت به ها كالساختصاص خوابگاه به دانشجويان غيربومي در صورت برگزاری  -

 برگزاری كالسها بصورت مجازی، چنين امكاني فراهم نيست.شرايط كرونايي و ولي درحال حاضر با توجه به  وجود دارد

الزم را در مرحله  های فرم، ها آنذيل آن را دانلود نموده و پس از تكميل  های فرمو  گرامي، اين اطالعيه شدگان پذيرفتهالزم است 

به اداره آموزش دانشگاه  شده مشخصو مدارك را نيز در بازه زماني  ها فرمبارگذاری مدارك در پذيرش غيرحضوری ارسال نموده و اصل 

 نمايند. پست پيشتازميبد 

 

 نام: موردنياز جهت ثبت های فرمو  مدارك

 نسخه( 1) يكارت ملاز تمامي صفحات شناسنامه و  ريتصو( 0

 در سال جاری شده هيته 9×4 رخ تمامقطعه عكس  6( 1

و  نام ثبتدفترچه راهنمای  9مندرج در صفحه « مقررات وظيفه عمومي»را برای برادران با توجه به بند  فهيوظ نظاممدركي كه وضعيت  (9

 مشخص كند. 0911كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  یها دورهشركت در آزمون ورودی 

1اطالعيه شماره   

ميبدنهايي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه  شدگان رفتهيپذ نام ثبت اطالعيه  

 )با آزمون و بدون آزمون )استعدادهای درخشان((
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  فهيوظ نظام، وضعيت ديباش يمفاقد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  كه يدرصورتغيرحضوری )اينترنتي(  نام ثبتدر مراحل 

 شده ارائهت انتخاب نماييد )متعهدين دبيری و پرسنل نظامي و انتظامي وضعيت مربوط به خود را از ليس« مشمول» صرفاًخود را 

 انتخاب نمايند.(

 الزم است كه پس از اعالم نتايج از سوی سازمان سنجش، باشند يم فهيوظ نظامكه در حال انجام خدمت  يشدگان رفتهيپذ ،

+ ارتباط برقرار كرده و از خدمت 01و مراجعه به دفاتر پليس  نامه يمعرفبرای دريافت  شده رشيپذبالفاصله با دانشگاه 

 وجود نخواهد داشت. ها آن نام ثبتترخيص شوند، در غير اين صورت امكان  فهيوظ نظام

 آموزش و بهداشت، درمان وزارت يا یفناور و تحقيقات علوم، وزارت ديتائ مورد كارشناسي مداركاز  تصوير نسخه يكاصل و  (4

 .باشد دشدهيق كارشناسي )ليسانس( دوره معدل آن در كه فرهنگي انقالب عالي شورای يا و پزشكي

 شده توسط  ديتائ، الزم است اصل گواهي باشند ينم( سانسيل ي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي )ليدالكه به  يشدگان رفتهيپذ

ممهور به مهر آموزش دانشگاه محل  پيوست 1فرم شماره دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي را با محتوای 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  ديتائباشد اشتغال به تحصيل نامبرده مورد  دشدهيقارائه نمايند كه در آن  تحصيل كارشناسي

 .باشد يم

  علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان،  یها حوزهتوسط مركز مديريت  صادرشدهدر مورد مدارك تحصيلي

و حداكثر تا تاريخ  را گذرانده 1توسط مراكز فوق دوره سطح  صادرشدهك ی علميه كه بر اساس مدرها حوزهفضال و طالب 

كه الزم  اند بودهی تحصيلي مرتبط در گروه علوم انساني ها رشتهمجاز به شركت در  منحصراً، شوند يم ليالتحص فارغ 91/11/0911

 را به تشخيص گروه آموزشي مربوطه بگذرانند. ازين شيپاست دروس 

. اند دهيگرد ليالتحص فارغاصل گواهي معدل كارداني يا مدرك كارداني مخصوص دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته  (5

 است كه اصل اين مدرك نيز بايد به همراه ساير مدارك ارسال شود. ذكر انيشا

 (5فرم شماره . )اند دهيگرد ليالتحص فارغ 91/00/0910تكميل فرم معدل دانشجويان ترم آخر كه بعد از تاريخ  (6

 يليالتحص فارغقادر به ارائه مدرك  نام ثبتكه به هنگام  يشدگان رفتهيپذ( برای آن دسته از پيوست 9فرم شماره تكميل فرم تعهد ) (1

گواهي مبني بر  91/11/11الزم است تا تاريخ  شدگان رفتهيپذ. )بديهي است اين دسته از باشند ينمخود در دوره كارشناسي 

را  91/11/11شدن تا تاريخ  ليالتحص فارغو يا اتمام كليه واحدهای درسي تا تاريخ مقرر و  91/11/11شدن تا تاريخ  ليالتحص فارغ

 (.گردد يمارائه نمايند، در غير اين صورت قبولي آنان، لغو 

 تحكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دول( 0

شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي )ليسانس( برای آن دسته از داوطلباني كه با امتياز  ديتائاصل گواهي ( 1

 (پيوست 0فرم شماره ) اند شده رفتهيپذرتبه اول 

شهرستان محل تعهد و  وپرورش آموزشدبيری از اداره  یها رشته النيالتحص فارغكتبي و بدون قيد و شرط برای  نامه موافقت( اصل 01

 خدمت خويش

آموزش عالي كشور )مخصوص دانشجويان دوره  مؤسساتو  ها دانشگاهاز مزايای آموزش رايگان در  یمند بهره( فرم تقاضانامه برای 00

 (پيوست 4فرم شماره روزانه( )

 فرم منشور اخالقي، ضوابط رفتاری و پوشش دانشجويان دانشگاه ميبد( 01

 ( فرم تكميل شده پرسشنامه دانشجويي09
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 تذكرات مهم

 

 رديپذ يم صورت اطالعيه اين در كامل مندرج مدارك ارائه با و دانشگاه توسط شده اعالم هایتاريخ در منحصراً نام داوطلبانثبت 

 كامل تحويل سپس و دانشگاه توسط تائيد ،(اينترنتي) غيرحضوری پذيرش كامل انجام به منوط دانشجو هر نام ثبت شدن قطعي و

 .شد خواهد تلقي تحصيل ادامه انصراف از منزله بهبود. در غير اين صورت  خواهد موردنياز مدارك

 واجد  و ارائه غلطي اطالعات يا و نموده كتمان را حقايق داوطلبي گردد مشخص چنانچه تحصيل، هنگام و نامثبت از مرحله هر در

 .شد خواهد رفتار وی با مقررات طبق و شده باطل وی قبولي ،ستين شرايط

 با بايد گرامي پستي، دانشجويان صورت به ميبد دانشگاه آموزشي امور اداره توسط دانشجو كارشناسي مدرك تائيديه اخذ به نظر 

 حاصل اطمينان خود مدرك يا و گواهي موقت صدور از و نموده كامل حساب هيتسو خود كارشناسي دوره تحصيل محل دانشگاه

 .نمايند

 و دانشجويي بيمه دانشجويي، كارت صدور هزينه شامل دانشجويان به دانشگاه سوی از عمومي خدمات ارائه هزينه است الزم 

 شود. پرداخت یرحضوريغ نام ثبت فرايند در تحصيل، كل دوران در غيره

  است كه الزم است مشاهده قابلجدول زير  صورت بهنوبت دوم  كارشناسي ارشد شده رفتهيپذميزان شهريه داوطلبان 

 طريق از و یرحضوريغ نام ثبت فرايند طول ريال در 1101110111شهريه خود را به ميزان  پرداخت شيپدوم،  نوبت شدگان رفتهيپذ

 نام ثبتنمايند و بعد از قطعي شدن  پرداخت )مانند تجارت( شتاب شبكه بانكي عضو یها كارت از استفاده با گلستان سيستم

 پذيرش تكميل از پس تحصيل از دانشجو انصراف در صورت است ذكر انيشا نسبت به پرداخت مابقي شهريه اقدام نمايند.

 .داشت نخواهد وجود شده پرداخت استرداد شهريه حضوری، امكان

 
شهريه ثابت  رشته

 )ريال(

متغير هر واحد 

جبراني تئوری 

 )ريال(

متغير هر واحد 

 جبراني عملي )ريال(

متغير هر واحد 

 نظری )ريال(

متغير هر واحد 

 عملي )ريال(

 نامه پايانهر واحد 

 ريال() نظری

نامه هر واحد پايان

 ريال() عملي

 4مبلغ كل دوره در 

 نيمسال

فني و 

 مهندسي
0001150111 5150111 0610111 100160111 909110111 504110111 600110111 09401100111 

علوم انساني 

 و الهيات
101410111 5010111 6110111 001110111 100150111 504110111 600110111 01104140111 

 
 داده نخواهد شد عودت تحصيالت پايان تا شود يمبه آموزش دانشگاه تحويل داده  نام ثبت زمان در كه تحصيلي مدارك اصل. 

 .نگهدارند خود نزد و تهيه را آن «اصل برابر كپي»و  «كپي» گرامي شدگان رفتهيپذ شودمي توصيه

 به يك  استعداد درخشاندانشجويان سهميه با آزمون كارشناسي ارشد و هم  شده رفتهيپذهم برای دانشجويان  نام ثبت زمان

 و تنها نام كاربری و گذرواژه برای ورود به سامانه گلستان متفاوت است. باشد يمصورت 

 پرسشنامه های سالمت جسم و روان خود را در سامانه  حتماً دانشجويان گرامي الزم است به لينك های زير نيز مراجعه نموده و

 شكل در اين زمينه مي تواننددر صورت داشتن مفرم تكميل شده را به همراه ساير مدارك، پست نمايند. سجاد، تكميل نمايند و 

 در ارتباط باشند. 11091511154با شماره واتساپي 

 http://portal.saorg.ir/mentalhealth                             :لينك كارنامه سالمت روان

  http://portal.saorg.ir/physicalhealth                            :لينك كارنامه سالمت جسم
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 مراحل انجام ثبت نام غير حضوري )الكترونيكي(:
 

 غيرحضوری )اينترنتي( توجه به نكات زير الزم است: نام ثبتبرای انجام 

  مرورگر استفاده ازInternet Explorer  به باال 01نسخه  

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

 اين قسمت قرار دارد.(

  در كادر مربوطه كه برای ورود به سيستم بايد دانشجويان با آزمون شناسه كاربری و گذرواژه تايپu991  را به ابتدای شماره

 استفاده نمايند. گذرواژه عنوان به كد مليشناسه كاربری و از  عنوان بهافه نموده و از آن اض داوطلبي خود

 برای ورود به سيستم بايد  دانشجويان سهميه استعداد درخشانu  شناسه  عنوان بهرا به ابتدای كد ملي خود اضافه نموده و از آن

 استفاده نمايند. گذرواژه عنوان بهكاربری و از كد ملي 

  ،ايند.و كليه اطالعات را تكميل نم واردشدهغيرحضوری  نام ثبتدر مرحله بعد از قسمت دانشجو 

  نمايند.دهد يمقرار  ها آنكه سيستم در اختيار به چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو اقدام  تيدرنها ، 

 

از سيستم آموزشي گلستان است. پس  چاپ مشخصات كامل دانشجونشانه كامل شدن ثبت نام غيرحضوری، ديدن اعالم بسيار مهم: 

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

  با ساير مدارك، پست شود.است 

 1100واحد آموزش دانشگاه ی ها شماره در ساعات اداری با توانند يمدانشجويان عزيز سؤال،  داشتن هرگونه صورت در-

 .نمايند حاصل تماس 19599101101

 
 ا سپاسب

 آموزش دانشگاه ميبد
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