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  9317مقطع کارشناسی پذیرفته شدگان آزمون ورودی 

 زمان مراجعه  مکان تاریخ مورد

 پذيرش حضوري

 52/6/97شنبه يك
 اداره کل آموزش

حتما الزم است جهت رویت ساعت پذیرش به 

سيستم گلستان )گواهی پذیرش  062گزارش 

 غيرحضوری( مراجعه نمائيد. 

 اداره کل آموزش

 56/6/97شنبه دو
 اداره کل آموزش

 اداره کل آموزش

 اداره کل آموزش  57/6/97نبه شسه

 39/6/17شنبه   هاشروع کالس

 :مدارک مورد نیاز جهت پذیرش حضوری

ه )فرم شمار مشخصات دانشجو و گواهی پذیرش اینترنتیاینترنتی پذیرش های تعهد نامه چاپ شده پس از انجام فرم -

9191) 

 جدید 3×  4قطعه عکس پرسنلی  2 -

 ()پشت و رو اصل و یکسری کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  -

 به همراه ریزنمرات و پیش دانشگاهیدیپلم رک ااصل و کپی مد -

قبل از حضور در دانشگاه ) 91ک پیش دانشگاهی جهت ارائه به پلیس +رمدشناسنامه، کارت ملی و کپی برابر با اصل  -

الزامی بوده و برای برابر با اصل نمودن مدرک به یکی از دفاتر اسناد  جهت برادرانمذکور  برابر با اصل مدارککپی تهیه 

 (رسمی مراجعه نمائید

 

را مطالعه نموده  اینترنتی ، راهنمای پذیرشhttp://golestan.iut.ac.irاجعه به وبگاه الزم است دانشجو در ابتدا با مر: 9تذکر

پرداختهای  کیفیت خوب مطابق راهنمای پذیرش( و )اسکن و آپلود مدارک با انجام مراحل پذیرش اینترنتیو سپس با 

اینترنتی شامل هزینه خدمات جانبی )کارت دانشجویی، تشکیل پرونده الکترونیکی و پرونده بهداشتی( با استفاده از کارتهای 

در ساعت اعالم  گرفتن پرینتهای مربوطه و ،ز دوم قبل از حضور در دانشگاه جهت کاهش زمان پذیرششتاب به وسیله رم

به اداره کل آموزش دانشگاه سیستم گلستان با دردست داشتن مدارک مورد نیاز جهت پذیرش  261شده طبق گزارش 

  د. مراجعه نمای
 (تماس حاصل نمايند. 331 -33915337با شماره ( 8 – 16)گرامي جهت داشتن هر گونه سوال در طول ساعات اداري )دانشجويان 

 

گردد جهت جلوگيري از بروز مشكالت آموزشي، پذيرش اينترنتي قبل از حضور در دانشگاه اکيدا توصيه مي: 5تذکر 

 انجام شود.

به اداره آموزش تحويل مي شود تا پايان تحصيالت عودت داده نمي : از آنجا که مدارکي که در هنگام پذيرش 3تذکر 

شود دانشجويان گرامي کپي و کپي برابر با اصل از مدارک تحصيلي تحويلي را تهيه و نزد شود، توصيه مي

 دارند.  خود نگه
 

تحصیلی داده و رسید مربوطه را دانشجویان الزم است با مراجعه به یکی از مراکز پیشخوان خدمت درخواست تاییدیه : 4تذکر 

 نزد خود نگه دارند.

http://golestan.iut.ac.ir/
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*********** 

 رفاهي، دانشجويان عزيز موارد ذيل را مد نظر قرار دهند.تسهيالت در رابطه با 

دانشجویان گرامی الزم است پس از پذیرش حضوری در اداره کل آموزش جهت مراحل بعدی به ستاد استقبال از  -

 نمایند. دانشجویان جدید الورود مراجعه

 د احراز شرایط اسکان در خوابگاه هستند می توانند تقاضای خوابگاه را به صورت اینترنتی انجام دهند.دانشجویانی که واج -

 درخواست وام کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان با ثبت نام اینترنتی امکان پذیر است.  -

 و پتو( الزامی است.  آوردن لوازم شخصی و امکانات خواب )تشک، بالش -

ستاد استقبال از ر محل د)از طریق دستگاه کارت خوان( خوابگاه، به صورت نقدی های جاری و هزینهودیعه پرداخت  -

 . )غرفه خوابگاه( انجام می شوددانشجویان جدیدالورود 

 به شرح زیر است:  غیره مدارک الزم جهت تسهیالت رفاهی، خوابگاهی و -

 ملی )پشت و رو(  کپی شناسنامه و کارت -9

  3× 4دو قطعه عکس  -2

 حضوری به دانشجو تحویل داده می شود(انجام ثبت نام )پس از و کپی آن  اصل کارت دانشجویی -3

 

 :زیر مراجعه نمایند دانشجویان عزیز جهت رویت کلیه اطالعیه های مربوط به تسهیالت رفاهی به آدرس

http://studentaffairs.iut.ac.ir 
 

و برای  //:portal.saorg.ir/physicalhealthhttp دانشجویان گرامی الزم است جهت طرح پایش سالمت جسم در سایت 

از اول مهرماه مراجعه و نسبت به تکمیل کارنامه   mentalhealthrtal.saorg.irhttp://po/ پایش سالمت روان در سایت 

مشاوره و بهداشت و مرکز روان اقدام نموده و خروجی آن را چاپ و حداکثر تا پایان مهرماه به مرکز جسم و سالمت سالمت 

سالمت توسط دانشجويان به عنوان  شناسنامهتكميل ذكر است عدم  الزم بهخدمات روانشناختی دانشگاه تحویل نمایند. 

 نقص مدرك محسوب خواهد گرديد.
 

  

http://omoor-daneshjooei.iut.ac.ir/
http://portal.saorg.ir/
http://portal.saorg.ir/
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 نقشه آدرس دانشگاه

 


