
 9315ورودی مهرآزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد  قابل توجه پذیرفته شدگان

 

بوده که الزم  اینترنتی و حضوریبه اطالع می رساند که فرایند ثبت نام در دانشگاه به صورت تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد  ضمن      

 م نمایند است پذیرفته شدگان نسبت به انجام هر دو مرحله اقدا

 اقدامانه آموزشی گلستان سام در تا قبل از مراجعه حضوری 99/60/9315پذیرش غیرحضوری )اینترنتی( از تاریخ  نسبت به قبول شدگان در ابتدا الزم است

 نمایند.

م مراحل پذیرش غیرحضوری نمی بدون مطالعه راهنما، دانشجو قادر به انجا مراحل پذیرش غیرحضوری به صورت کامل در راهنمای ذیل بیان شده است.

 باشد.

 تذکرات:

 :قبل از شروع به کار داشتن مدارک زیر الزامی است 

کیلو بایت( 066و اندازه کمتر از  )با فرمت فایل اسکن شده عکس 

باشد(  یا ، کیلوبایت و با فرمت  066)حجم فایل اسکن شده باید کمتر از  نخست شناسنامهفایل اسکن شده صفحه  

باشد(  یا ، کیلوبایت و با فرمت  066) حجم فایل اسکن شده باید کمتر از  فایل اسکن شده اصل مدرک کارشناسی 

آدرس پست الکترونیک. 

 نکات مهم:

  ،که ممهور به مهر دانشگاه  90تکمیل شده شماره فرم  (ویژه دانشجویان سال آخر دانشکاهها و موسسات آموزش عالی)درصورت نداشتن اصل مدرک کارشناسی

 (90فرم معدل)ارسال نمایید. را اسکن نموده ومقطع کارشناسی گردیده 

 تاییدیه فارغ التحصیالن رتبه اول که از سهمیه رتبه اولی استفاده نموده اند در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشتن فرم  پذیرفته شدگانی

(070)صفحهالزامی است. سازمان سنجش و آموزش کشور  0دفترچه شماره 

 که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند الزم است اصل مدرک کاردانی و کپی آنرا در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته  پذیرفته شدگانی

.باشند

  زیر مشخص شده هایو پذیرفته شدگان موظفند با توجه به زمانثبت نام اینترنتی)غیرحضوری( به معنای تکمیل فرآیند ثبت نام نمی باشد 

ت صورت حضوری  به دفتر تحصیالبه  برابر اطالعیه سازمان سنجش و آموزش کشور تحویل مدرکجهت 

داشت( تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایید )عدم حضور در تاریخ های اعالم شده بمنزله انصراف تلقی شده و پذیرفته شده حق اعتراض نخواهد

 متقاضیان  حضوریمراجعهو ساعت  تاریخ     

   (90/0/15)شنبه یک-زمین شناسی

  (95/0/15شنبه)دویاضی و علوم کامپیوترر -زیست شناسی  

 (90/0/15شنبه)سه   شیمی                                     

 (97/0/15)چهارشنبه -فقه و حقوق -زیک فی 

  (مراجعه نمایند90)مشمولین پسر ترجیحا قبل از95صبح لغایت  8ساعت مراجعه کلیه متقاضیان

  ضمنا )این مبلغ قابل استرداد نمی باشد( الزامیستبصورت الکترونیکی پرداخت شهریه ثابت دانشجویان شبانه هنگام ثبت نام غیر حضوری ،

 از طریق سامانه گلستان دریافت خواهد شد. بصورت الکترونیکی تغیر در زمان انتخاب واحدشهریه م

  گرددجهت جلوگیری از بروز هرگونه خطا در هنگام ثبت نام ترجیحاً از اینترنت پرسرعت استفاده توصیه می گردد.

  ملزم به شرکت در کالس ها میباشند.و دانشجویان جدید الورود  می باشد 06/0/9315ضمنا زمان شروع کالسها از تاریخ

 


