
 3 از 1 صفحه

 

   1394مقطع كارشناسي پذيرفته شدگان آزمون ورودي 

  مراجعه كنندگان  مكان  ساعت  تاريخ  مورد

  پذيرش حضوري
  

  23/6/94 دوشنبه 
  ق -خواهران الف   اداره كل آموزش  8:  30 – 12:  30

  ي   –خواهران ك   اداره كل آموزش  13:  30  – 16

  24/6/94 شنبهسه 
  ق –برادران  الف   آموزشاداره كل   8: 30 – 12:  30

  ي  –برادران ك   اداره كل آموزش  13:  30  – 16

  .مي باشد 28/6/94شروع كالسهاي دانشجويان جديد الورود شنبه 

  :مدارك مورد نياز جهت پذيرش حضوري
 مشخصات دانشجو و گواهي پذيرش اينترنتياينترنتي 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  - 

  و ريزنمرات ديپلم و پيش دانشگاهياصل و كپي مدرك  - 

 اصل و كپي مدرك نظام وظيفه - 

  10+كپي برابر با اصل مدرك پيش دانشگاهي جهت ارائه به پليس  - 
  

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

با استفاده از كارتهاي شتاب به وسيله رمز دوم قبل از حضور در دانشگاه جهت كاهش ) يكي و پرونده بهداشتيپرونده الكترون
اشتن مدارك گرفتن پرينتهاي مربوطه و مراجعه به اداره كل آموزش دانشگاه در روزهاي فوق الذكر با در دست د ،زمان پذيرش

  مورد نياز جهت پذيرش
  تماس حاصل نمايند 031 – 33912307با شماره ) 8- 16(رگونه سئوال در طول ساعات اداري دانشجويان گرامي جهت داشتن ه

  
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 
  

رسيد و دريافت رسيد ارسال تاييديه و نگهداشتن سراسر كشور پست  هاي به باجهبا مراجعه تاييديه تحصيلي  درخواست: 3تذكر 
  مربوطه نزد خود 

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

دانشجويان گرامي الزم است پس از پذيرش حضوري در اداره كل آموزش جهت مراحل بعدي به ستاد استقبال از دانشجويان  -
 .مراجعه نمايند جديد الورود 

 .د احراز شرايط اسكان در خوابگاه هستند مي توانند تقاضاي خوابگاه را به صورت اينترنتي انجام دهنددانشجوياني كه واج -

 . درخواست وام كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان با ثبت نام اينترنتي امكان پذير است -

 . الزامي است) و پتو تشك، بالش(آوردن لوازم شخصي و امكانات خواب  -

و در محل اداره ) از طريق كارت شتاب قابل پرداخت است(پرداخت اجاره بهاي خوابگاه، در اول ترم و به صورت نقدي  -
 . جام مي شودخوابگاه ان



 3 از 2 صفحه

 

 : به شرح زير است غيره مدارك الزم جهت تسهيالت رفاهي، خوابگاهي و -

 ) پشت و رو(كپي شناسنامه و كارت ملي  -1

  3× 4دو قطعه عكس  -2

 اصل كارت دانشجويي -3

 
 :زير مراجعه نمايند دانشجويان عزيز جهت رويت كليه اطالعيه هاي مربوط به تسهيالت رفاهي به آدرس

daneshjooei.iut.ac.ir-http://omoor    
دانشجويان گرامي الزم است با در دست داشتن كارت دانشجويي هوشمند جهت طرح پايش سالمت از شنبه تا چهارشنبه  -

الزم به ذكر . ل مركز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمايندحبه م) 15الي  13و  12الي  8از ساعت (مهر ماه سال جاري 
مراجعه به مديريت بهداشت و درمان و دريافت شناسنامه سالمت براي كليه دانشجويان جديد الورود و است تكميل مدارك 

  . الزامي است
  

 25و  24در تاريخ هاي كه ه ادر دانشگ پذيرشبا توجه به اجراي برنامه طرح هدي براي دانشجويان جديد الورود پس از  -
محسوب تي از فعاليت دانشگاهي دانشجو قسماين برنامه برگزار مي گردد و  براي برادران 26 و 25و  شهريور براي خواهران

  . ور در آن الزامي استمي شود، لذا حض
   



 3 از 3 صفحه

 

  نقشه آدرس دانشگاه

  
 دقيقه 15هر  ،21تا   6:  30ميدان جمهوري به دانشگاه صنعتي و بالعكس از ساعت  دانشگاه، از  حركت سرويس خط  
  

  
  

  


