
   1394مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدگان آزمون ورودي 

  مراجعه كنندگان  مكان  ساعت  تاريخ  مورد

  پذيرش حضوري

15/6/94  
  س -خواهران الف   اداره كل آموزش  8 – 12:30

  ي - ش خواهران   اداره كل آموزش  16-13:30

16/6/94  
  س - الفان برادر  اداره كل آموزش  8 – 12:30

  ق - شبرادران   آموزشاداره كل   16-13:30

17/6/94  
  و  -ك برادران  اداره كل آموزش  8 – 11
  ي - هبرادران   اداره كل آموزش  14-11

  كليه دانشجويان  دانشكده محل تحصيل  8 – 14  بالفاصله پس از پذيرش  مشاوره درسي
  كليه دانشجويان  http://golestan.iut.ac.ir  -  بالفاصله پس از پذيرش  ثبت نام و اخذ درس

  21/6/94شنبه   شروع كالسها

  :مدارك مورد نياز جهت پذيرش حضوري
 امضاء شده مشخصات دانشجو در پذيرش غيرحضوري مفرو اينترنتي پذيرش فرم هاي تعهد نامه چاپ شده پس از انجام  - 

 جديد 3×  4قطعه عكس پرسنلي  2 - 

 )پشت و رو( اصل و يكسري كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي  - 

 ) فرم معدل مخصوص دانشجويان فارغ التحصيل سال آخر(اصل و كپي مدرك كارشناسي  - 

 )نامه ابطال معافيت تحصيلي مخصوص دانشجويان فارغ التحصيل سال آخر(اصل و كپي مدرك نظام وظيفه  - 

  وافقت محل كار براي ادامه تحصيل نامه م - 
  

اسكن و آپلود (، مطالعه راهنماي پذيرش اينترنتي، انجام مراحل پذيرش اينترنتيhttp://golestan.iut.ac.irمراجعه به وبگاه : 1تذكر
كارت دانشجويي، تشكيل (شامل هزينه خدمات جانبي پرداختهاي اينترنتي ، )ي پذيرشراهنمامطابق مدارك با كيفيت خوب 

با استفاده از كارتهاي شتاب به وسيله رمز دوم قبل ) دانشجويان شهريه دار(و شهريه ) پرونده الكترونيكي و پرونده بهداشتي
در روزهاي دانشگاه مراجعه به اداره كل آموزش و  گرفتن پرينتهاي مربوطه ،از حضور در دانشگاه جهت كاهش زمان پذيرش

  مدارك مورد نياز جهت پذيرش ست داشتنر دفوق الذكر با د
  دنتماس حاصل نماي 031 – 33912307با شماره ) 8- 14(گرامي جهت داشتن هرگونه سئوال در طول ساعات اداري دانشجويان 

تهيه كپي و كپي برابر با اصل از تمامي مدارك تحصيلي تحويلي به دانشگاه و نگهداشتن نزد خود با توجه به عدم عودت : 2تذكر 
  مدارك تا پايان تحصيالت 

به )  اسكان، تغذيه، وام كمك هزينه تحصيلي و غيره( دانشجويان جهت رويت كليه اطالعيه هاي مربوط به تسهيالت رفاهي: 3تذكر
 :آدرس

daneshjooei.iut.ac.ir-http://omoor  
  : و دانشجويان آموزش الكترونيكي جهت مشاهده اطالعيه هاي تكميلي مربوطه پس از انجام مراحل پذيرش و ثبت نام به آدرس

http://lerarn.iut.ac.ir  
  :و دانشجويان پرديس به آدرس 

http://pardis.iut.ac.ir  
  . مراجعه نمايند 

دانشجويان گرامي الزم است با در دست داشتن كارت دانشجويي هوشمند جهت طرح پايش سالمت از شنبه تا چهارشنبه : 4كر ذت
الزم به ذكر است . به محل مركز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمايند) 15الي  13و  12الي  8از ساعت (مهر ماه سال جاري 

تكميل مدارك و مراجعه به مديريت بهداشت و درمان و دريافت شناسنامه سالمت براي كليه دانشجويان جديد الورود الزامي 
  .است



  نقشه آدرس دانشگاه

  

  
 دقيقه 30هر  ،21تا   6:  30ميدان جمهوري به دانشگاه صنعتي و بالعكس از ساعت  دانشگاه، از  حركت سرويس خط  
  

  
  
  


