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 باسمه تعالي

سال وتشي آصمًن ويمٍ متمشوض دلابل تًجٍ پزيشفتٍ شذگان  -2اعالػيٍ شماسٌ  

وشگاٌ شاَشيداد دس94-95تحصيلي  
 

جُت ثبت واا  ايىتشوتاي اص    بايستي ابتذا دس ايه داوشگاٌ 94-95  سال تحصيلي دوتشيديسٌ َاي  پزيشفتٍ شذگان

داوشااااگاٌ شاااااَشيد  مًصشااااي گلسااااتانسيساااات  آبااااٍ    00/6/49لغايتتتت     04/6/49    تاااااسي 

.shahroodut.ac.irgolestanhttp:/  ٍالىتشيويىااي ثباات وااا  "ساَىماااي وليااه سييي بااا  وىىااذمشاجؼاا                        

ٍ  بت واا  ثمشاحل  "(غيشحضًسي )  ي گاًاَي پازيش   ًدٌ وما سا مشااَذٌ ي تىميال    (يىتشوتاي ا الىتشيويىاي )  ايليا

بٍ داوشگاٌ شاَشيد اسائٍ بشاي ايه گًاَي سا  (وُايي) حضًسي بٍ َىگا  ثبت وا ي سپس  دسيافت ومايىذ الىتشيويىي

   بٍ َمشاٌ داشتٍ باشىذ.

صاب  َاا    : بشاي ثبت وا  حضًسي ساػات مشاجؼٍ  . ضمىامغابك جذيل ريل مي باشذثبت وا  حضًسي صمان  -الف 

ي مىان ثبت وا  وياض دس محال پاشديس مشواضي        30/14 – 30/11اس ساع   ػصش َا     ي   30/9 – 30/12اس ساع  

 خًاَذ بًد.  )ميدان هفت تير( داوشىاٌ شاَشيد 

 شيميي  ػمشان ، وشايسصي،مؼذن ،فيضيه :گشايش َايسشتٍ وليٍ  پزيشفتٍ شذگان  00/6/94 شٌبِ يل

 مىاويه،آماس ي سياضي ،بشق  ،تشبيت بذوي: گشايش َايسشتٍ  وليٍ پزيشفتٍ شذگان 09/6/94 شٌبِدٍ

 

بٍ َاي  ػىاًان    (08/6/49لغايت  04/6/49) الىتشيويىي اػال  شذٌ بشاي ثبت وا  دس تاسيخُايبٍ ايه داوشگاٌ تزوش مُ  : مشاجؼٍ حضًسي 

جذيل فًق  ابك تاسيخُاي اػال  شذٌ دسمغ(  وُايي حضًسي ) ي ثبت وا  جُت تحًيل مذاسنبايستي فمظ پزيشفتٍ شذگان ي  بًدٌالص   و

 .ومايىذداوشگاٌ مشاجؼٍ  بٍ ايه بىذ ب ايه اعالػيٍ بٍ َمشاٌ مذاسن اشاسٌ شذٌ دس( 09/6/49 لغايت 08/6/49)

 

  :)نهايي( مدارک مورد نیاز به هنگام ثبت نام حضوری -ب
 

وٍ دس آن مؼذل ديسٌ واسشىاسي  آن تصًيش واسشىاسي اسشذ ي مذسن واسشىاسي يمًلت يا گًاَي  داوشىامٍ -1

  ليذ شذٌ باشذ.ي واسشىاسي اسشذ 

      باشذ  بايذ ػاليٌ بش اسائٍ مذسن واسشىاسي ،مذسوي وٍ مؼذل ديسٌ واسداوي دس آن روش شذٌ فاسؽ التحصيالن ديسٌ َاي واسشىاسي وا پيًستٍ:1تبصشٌ 

  ويض اسائٍ ومايىذ.
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بٍ اسائٍ اصل مذسن واسشىاسي اسشذ ومي باشىذ الص  است اصل گًاَي تاييذ شذٌ تًسظ داوشگاٌ محل :پزيشفتٍ شذگاوي وٍ بٍ دالئلي لادس 2تبصشٌ

 اسائٍ ومايىذ.( 49)فش  مخصًص پزيشفتٍ شذگان آصمًن دوتشي يسيدي (الف)فرم  1 پیوستفرم تحصيل سا عبك 

ي ست ديگش دس صمان ثبت وا  بشاي ششوت دس ايه آصمًن داوشجً،بٍ ػباشًوذ فاسؽ التحصيل مي 31/6/4139تاسي   پزيشفتٍ شذگاوي وٍ تا :3تبصشٌ 

تًسظ مًسسٍ ( 30/11/1393)يا حذاوثش تا  31/06/1393( تا تاسي  20) تا (0بشاساس) آوانالص  است مؼذل ول ياحذ َاي گزساوذٌ  بًدٌ اوذ، سال آخش

ايه اعالػيٍ دسج ي   ياحذ َاي گزساوذٌ(تؼذاد مؼذل ي مخصًص )فش   3فش  پيًستدس  اسشذآمًص  ػالي محل فاسؽ التحصيلي ديسٌ واسشىاسي 

 1پیوست فرم دس صًست ػذ  صذيس مذسن واسشىاسي اسشذ پزيشفتٍ شذٌ بايستي ػاليٌ بش آن  اسائٍ گشدد. حضًسي گا  ثبت وا ىٍَ پس اص تاييذ ب

 دس صمان ثبت وا  اسائٍ ومايذ.  ي پس اص تاييذ سا ويض تىميل )فرم الف(

.يواسشىاسي اسشذ مشات ديسٌ واسشىاسيسيضو -2

  .تصًيش اص تما  صفحات شىاسىامٍدي وسخٍ  اصل ي -3

.سشي( دي) واست ملي تصًيش اص -4

 .(لغؼٍ  12بشاي مشمًليه  جذيذ )  3* 4 ػىس ٍلغؼ  شش -5

ييژٌ -2پيًستفش  -تىميل بشي دسخًاست مؼافيت تحصيلي ) آن اص تصًيشيه وظا  يظيفٍ ي يضؼيت ن مشبًط بٍ مذس -6

 .(وليٍ مشمًليه وظا  يظيفٍ

 4فش  پيًست حى  مشخصي ساالوٍ يا مًافمت وتبي ي بذين ليذ ي ششط ساصمان متبًع بشاي واسمىذان ديلت. -7

مُش  يا يصاست جُاد وشايسصي با امضاء ي مؼشفي وامٍ سسمي اص ستاد مشتشن سپاٌ پاسذاسان اومالب اسالمي ي-8

 .پزيش  شذٌ اوذ ٌسُميٍ سصمىذ اص وٍ بشاي پزيشفتٍ شذگاوي َش يه اص سيساي اسگاوُا 

شاغل دس داوشگاٌ َا ي آصمايشي يا سسمي  سسمي لغؼي يبيان وىىذٌ مشبي  مذسن تاييذ شذٌ وٍاسائٍ  -9

بشاي آوذستٍ اص پزيشفتٍ شذگاوي وٍ اص  باشذ ، تحميمات ي فىايسييصاست ػلً مًسسات آمًص  ػالي يابستٍ بٍ 

)تًجٍ: وحًٌ پشداخت َضيىٍ َاي تحصيلي پزيشفتٍ شذگان سُميٍ مشبيان بش اساس آييه وامٍ .ن استفادٌ ومًدٌ اوذسُميٍ مشبيا

 .َاي يصاست ػلً  ، تحميمات ي فىايسي خًاَذ بًد(

شاغل دس آصمايشي سسمي  سسمي لغؼي ي اػضاء َيات ػلميمشبيان بشاي استفادٌ اص سُميٍ ى  واسگضيىي ح-10

غيش ديلتي ي داوشگاٌ جامغ ػلمي واسبشدي وٍ بٍ تاييذ َيات مميضٌ  غيش اوتفاػي يلي  مًسسات آمًص  ػا

.)تًجٍ: وحًٌ پشداخت َضيىٍ َاي باشذسسيذٌ  ، تحميمات ي فىايسييا َيات مميضٌ مىصًب يصاست ػلً  مشوضي ي

 .ىايسي خًاَذ بًد(تحصيلي پزيشفتٍ شذگان سُميٍ مشبيان بش اساس آييه وامٍ َاي يصاست ػلً  ، تحميمات ي ف

  .الىتشيويىيثبت وا  صمان فش  َاي تىميل شذٌ دس اص پشيىت  -11

 .الزوشسي دي حايي اسىه مذاسن فًق  -12

 : تذمز ّاي هْن

اًجام ثب  ًام النتزًٍيني قبل اس ثب  ًام حضَري الشاهي بَدُ ٍ اس پذيزفتِ شذگاًي مِ ثب  ًام   -1

حضَري شذُ بِ طَر ماهل اًجام ًذادُ باشٌذ ثب  ًام النتزًٍيني خَد را در تاريخْاي اعالم 

بِ عول ًخَاّذ آهذ.)ًْايي( 
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)هذارك اعالم شذُ در بٌذ ب ايي اس پذيزفتِ شذگاًي مِ در سهاى ثب  ًام حضَري ّزيل اس هذارك آًْا    -2

ًاقص باشذ بِ ّيچ عٌَاى ثب  ًام )ًْايي( بِ عول ًخَاّذ آهذ.  اطالعيِ(

ٍ پزديس ًَب  دٍم  دٍرُ گاىپذيزفتِ شذتَسط  پزداخ  شذُ بِ عٌَاى علي الحساب شْزيِّشيٌِ -3

چ عٌَاى قابل استزداد ًخَاّذ بَد.بِ ّيى خَدگزدا

بِ هٌشلِ اًصزاف اس تحصيل  ثب  ًام حضَري )ًْايي( جْ ريخْاي اعالم شذُ عذم هزاجعِ در تا -4

هطابق داًشجَي اًصزافي رفتار خَاّذ شذ. شذُ با پذيزفتِتلقي شذُ ٍ 

 

 

 

شاَشيد مذيشيت تحصيالت تىميلي داوشگاٌ  


