
 بسمه تعالي 

 1399سال  يشدگان آزمون کارشناس رفتهیثبت نام از پذ هیاطالع

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبریك و تهنیت به اطالع خواهران و برادران عزیزي که در آزمون سراسري 

 :اند مي رساند کهدر ردیف پذیرفته شدگان نهایي دانشگاه مراغه قرار گرفته 1399سال 
 

باا مراععاه باه  20/08/1399لغایت   14/08/1399بوده و الزم است داوطلبان از مورخ اینترنتي ثبت نام اولیه بصورت  -1

 اقدام نمایند.  اینترنتي نسبت به ثبت نام اینترنتي زیرآدرس 

 
http://217.219.137.199/Samaweb/Login.aspx 

 
 

 

 

آدرس پساتي دانشاگاه خواهاد باود.  ارسال مادار  از طریاق پسات پیشاتازمرحله دوم ثبت نام غیرحضوري شامل -2

 مراغه عهت مراععه حضوري و ارسال مدار :  

 5518779840بلوار دکتر قنادي، دانشگاه مراغه   کدپستي  مراغه، میدان مادر، 

 .عنوان رشته پذیرفته شده بر روي پاکت پستي الزامي مي باشدنام و نام خانوادگي و ذکر توعه: 

داخال پاکات زم به ذکر است افرادي که تمایل دارند مدار  خود را به صورت حضاوري ارایاه نمایناد الزم اسات کلیاه مادار  را آمااده و در )ال

 تحویل نمایند(مربوطه به آموزش دانشکده  قرار داده و پس از مراععه حضوري

 
 اخسسا مسستت بسه بسا ورهسه بسه مسرپ میس ل    22/08/1399 لغایست 14/08/1399  از مسرخ پس  از بتست مسام اینترمتس   کلیه پذیرفته شدگان الزم است 

 اقدام ممایند. مداخک به شرح ذیل 

 : داراي مدر  پیش دانشگاهيهاي دیپلمه  : 2-1
 اصل گراهینامه پایان موخه پیش مامشگاه  یا گراه  مرقت آن به همراه مو برگ ک   از آن.  -1

 به همراه مو برگ ک   از آن. می ل ما قتل  و سا مترسطه  هدید آمرزشمظاممترسطه می ل  یا گراه  و مدخک اصل  -2

 .مترسطه مظام هدیداصل کاخمامه وحصیل  می ل   -3

 موخه پیش مامشگاه .اصل کاخمامه وحصیل   -4

 ( https://emt.medu.irسامامه  مراهعه به )مخخراست واییدیه از طریقمخخراست واییدیه موخه می ل   کد خهگیری خسید ک  -5

 ( https://emt.medu.irسامامه  مراهعه به خسید کد خهگیری مخخراست واییدیه موخه پیش مامشگاه  )مخخراست واییدیه از طریق ک   -6

 از ومام صفحات آن. شناسنامه یك سری ک    -7

 کاخت مل .پشت و خوی  یك برگ ک   -8

 وهیه شده مخسا  هاخی. 3×4شش قطعه عك  ومام خ   -9

مسام و شسسرکت مخ آزمسرن )مفترهسسه های منسدخ  مخ مفترهسسه خاهنمسای بتتیكس  از بنسسدبسه وظیفسه ماوطلتسسان خا بسا ورهسسه مظسام وضسسعیت کسه  مسدخک  -10

 )برای برامخان(. مشخص کند شماخه یك(

 .پیرست این اطالعیهفرمهای وكمیل شده -11

سسسسسسالمت خوان   کاخمامسسسسسه و     http://portal.saorg.ir/physicalhealth سسسسسسالمت هسسسسسس   مراهعسسسسسه بسسسسسه آمخ  کاخمامسسسسسه  -12

http://portal.saorg.ir/mentalhealth مامشگاه. و وكمیل آمها و اخسا  به همراه مداخک به 

 و وكمیل پرسش مامه و اخسا  آن به همراه مداخک به مامشگاه. =1311http://smauni.ir/?page_idمراهعه به آمخ   -31

http://217.219.137.199/Samaweb/Login.aspx
https://emt.medu.ir/
https://emt.medu.ir/
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://smauni.ir/?page_id=1311


 :  6-3-3دیپلمه هاي نظام  : 2-2
 یا گراه  مرقت آن به همراه مو برگ ک   از آن.  می ل اصل گراهینامه پایان موخه  -1

 اصل گراهینامه سا  مه  و یازمه  یا گراه  مرقت آن به همراه مو برگ ک   از آن. -2

 .سه سا  آخر مبیرستاناصل کاخمامه وحصیل   -3

 ( https://emt.medu.irسامامه مراهعه به خسید کد خهگیری مخخراست واییدیه موخه می ل  )مخخراست واییدیه از طریق  ک  -4

 یك سری ک   شناسنامه از ومام صفحات آن.  -5

 پشت و خوی کاخت مل . یك برگ ک   -6

 وهیه شده مخسا  هاخی. 3×4شش قطعه عك  ومام خ   -7

مسام و شسرکت مخ آزمسرن )مفترهسه شسماخه های منسدخ  مخ مفترهسه خاهنمسای بتتدیكس  از بنسبسه وظیفه ماوطلتان خا بسا ورهسه مظام وضعیت که  مدخک  -8

 مشخص کند)برای برامخان(. یك(

 فرمهای وكمیل شده پیرست این اطالعیه.-9

سسسسسسالمت خوان   کاخمامسسسسسه و     http://portal.saorg.ir/physicalhealth سسسسسسالمت هسسسسسس   مراهعسسسسسه بسسسسسه آمخ  کاخمامسسسسسه  -10

http://portal.saorg.ir/mentalhealth .و وكمیل آمها و اخسا  به همراه مداخک به مامشگاه 

 و وكمیل پرسش مامه و اخسا  آن به همراه مداخک به مامشگاه. =1311http://smauni.ir/?page_idمراهعه به آمخ   -11

 

 فرمهاي پیوست اطالعیه: -3
 فرمها از طریق لینك ذیل قابل مخیافت م  باشند. 

https://academics.maragheh.ac.ir/Uploads/User/11/files/Savabegh1399/Forms-1399.pdf 

 

 

 .قسمتهاي غیر مسئول خودداري فرمائیدتماس با در صورت بروز مشکل صرفاً با شماره هاي ذیل تماس بگیرید و از  -4

 مستقی های ولفن  مسئر  ماخل  ولفن مامشكده

 09045160804 خام  س هری  -خام  طلرع   309و  308 041-   37273068و      37278001 کشاوخزی

 09045160803 خام  پرخمحمدی -خام  اشرف   103و  102 041-    37278900و       37279094 علرم پایه

 09054911016 طالعخام    - بیگلریخام   165و  177 041-    37278900و       37279094 فن  و مهندس 

 09054911017 ختازخام   - قضای خام   166و  175 041-    37278900و       37279094 امسام علرم 

امرخ مامشجری  و 

 خرابگاه
  فر حشمت  خام  –خام  قطعاو   357 041-   37273068و      37278001

 
 

ي بصورت شروع کالسها بالفاصله بعد از ثبت نام طبق برنامه درسي دریافتي از آموزش دانشکده ها انجام خواهد گرفت. الزم به ذکر است کالسهاي درس -5

 براي اطالع از شماره دانشجویي به آدرس مجازي و از طریق سامانه آموزش هاي الکترونیکي دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.
95News//https://academics.maragheh.ac.ir راععه نمایید.م 

 

 http://lms.maragheh.ac.ir    آدرس سامانه: 

 (95News//https://academics.maragheh.ac.ir و یا آدرس  )دریافتي از مرحله ثبت نام اینترنتي شماره دانشجویي نام کاربري : 

 کد ملي      رمز ورود: 
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