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 9911کارشناسي سال آزمون  بت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیليثاطالعیه 
 

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

و  حضوريبصورت ثبت نام  اند مي رساند کهدر ردیف پذیرفته شدگان نهایي دانشگاه مراغه قرار گرفته 9911آزمون سراسري سال تحصیلي 

مراحه   نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  70/70/9911  لغایت  91/70/9911در یکي از روزهاي  و الزم است داوطلبان بوده غیر حضوري

 ثبت نام به صورت ذی  مي باشد: 
 

 توضیحات مهم: 
 فارغ التحصیل خواهند شد قادر به ثبت نام می باشند.   13/60/3111توجه خیلی مهم : صرفاً پذيرفته شدگانی که حداکثر تا مورخ 

 نهام ثبهت  زمها   در شهدگا  پذيرفتهه  کهه  صهورتی  در شههريورماه   سهوم  دههه  در دانشهااهی پهی   دوره جبرانهی  امتحانها   برگهاار   بهه  توجه تبصره:  با

 بهديهی . بدهنهد  16/60/3111 تهاري   تها  دانشهااهی پهی   گهواهی  ارائهه  بهر  مبنهی  تعههد   اسهت  الزم ناردنهد   دانشهااهی پهی   گهواهی  ارائه به موفق

 .گرددمی لغو آنا  قبولی 16/60/11 تاري  تا مذکور گواهی ارائه عدم صور  در است
 

 ثبت نام حضوريمراح  الف( 
 

 : (0-99:97)در ساعات اداري مح  ثبت نام مراجعه به  -9
 آموزش دانشکده کشاورز  -: دانشااه مراغهمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیو  علوم و مهندسی باغبانی  وم و مهندسی خاکعل: رشته ها  3-3

 دانشکده علوم پايه آموزش  -دانشااه مراغه :شیمی محضو  رياضیا  و کاربردها: رشته ها  3-2

  

 مدارک مورد نیاز: -9
 : داراي مدرک پیش دانشگاهيهاي دیپلمه-9-9
 اصل گواهینامه پايا  دوره پی  دانشااهی يا گواهی موقت آ  به همراه دو برگ کپی از آ .  -3

 به همراه دو برگ کپی از آ . ديپلمما قبل  و سالمتوسطه  آموزش متوسطهديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -2

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه. -1

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره ديپلم .-4

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره پی  دانشااهی. -5

 اصل شناسنامه و يک سر  کپی از تمام صفحا  آ .  -0

 برگ کپی از پشت و رو  آ . 3اصل کار  ملی بانضمام  -0

 تهیه شده درسال جار . 1×4ش  قطعه عکس تمام رخ  -8

نهام و شهرکت در آزمهو  تدفتر هه شهماره      هها  منهدرد در دفتر هه راهنمها  ثبهت     يکهی از بنهد  بهه  وظیفه داوطلبا  را با توجه ظام نوضعیت که  مدرکی -1

 مشخص کندتبرا  برادرا (. يک(

 اصل حکم مرخصی ساالنه يا موافقت رسمی و بدو  قید و شرط سازما  متبوع برا  کارمندا  دولت . -36

 

 :  6-9-9دیپلمه هاي نظام  -9-9

 به همراه دو برگ کپی از آ . نظام جديدمتوسطه  آموزش متوسطهديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -3

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه. -2

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره ديپلم نظام جديد.-1

 اصل شناسنامه و يک سر  کپی از تمام صفحا  آ .  -4

 برگ کپی از پشت و رو  آ . 3اصل کار  ملی بانضمام  -5

 تهیه شده درسال جار . 1×4ش  قطعه عکس تمام رخ  -0

نهام و شهرکت در آزمهو  تدفتر هه شهماره      هها  منهدرد در دفتر هه راهنمها  ثبهت     يکهی از بنهد  بهه  وظیفه داوطلبا  را با توجه نظام وضعیت که  مدرکی -1

 ا (.مشخص کندتبرا  برادر يک(

 اصل حکم مرخصی ساالنه يا موافقت رسمی و بدو  قید و شرط سازما  متبوع برا  کارمندا  دولت . -36

 

 دارندگان مدرک فوق دیپلم :  -9-9

  مدارک اعالمی سايت سازما  سنج   -3



 می  اطالعات و ارایه پرینت آنها : مراجعه به آدرس سامانه ذی  و تک-9
تحويهل نماينهد. الزم بهه  کهر اسهت       آمهوزش دانشهکده  پرينهت آنهها را بهه       موجهود در لینهک هها  زيهر     تکمیهل فرمهها   پس ازبايستی پذيرفته شدگا  

 ادامه خواهد داشت.   3111-68-35فعال خواهند شد و تا  3111-68-63اين لینکها از مورخه 

 http://portal.saorg.ir/physicalhealth الف( کارنامه سالمت جسم      
 http://portal.saorg.ir/mentalhealth الف( کارنامه سالمت روان      

 

 غیر حضوريمراح  ثبت نام ب( 

 :  از طریق پست پیشتاز یا سفارشي مدارکارسال  -9

   دانشااه مراغه ارسال نمايند. استی  يل را در پاکت پستی به آدرسپذيرفته شدگا  مدارک درخو

  کر شود. دانشجو است رو  پاکت پستی  رشته قبولی ضرور مهم: 

 

 مدارک مورد نیاز: -9
 : داراي مدرک پیش دانشگاهيهاي دیپلمه  : 9-9

 اصل گواهینامه پايا  دوره پی  دانشااهی يا گواهی موقت آ  به همراه دو برگ کپی از آ .  -3

 به همراه دو برگ کپی از آ . ديپلمما قبل  و سالمتوسطه  جديد آموزشنظاممتوسطه ديپلم يا گواهی و مدرک اصل  -2

 اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه نظام جديد. -1

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره ديپلم .-4

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره پی  دانشااهی. -5

 يک سر  کپی شناسنامه از تمام صفحا  آ .   -0

 کار  ملی. پشت و رو  يک برگ کپی -0

 تهیه شده درسال جار . 1×4ش  قطعه عکس تمام رخ  -8

نهام و شهرکت در آزمهو  تدفتر هه شهماره      هها  منهدرد در دفتر هه راهنمها  ثبهت     يکهی از بنهد  بهه  وظیفه داوطلبا  را با توجه نظام وضعیت که  مدرکی -1

 مشخص کندتبرا  برادرا (. يک(

و کارنامهههههههههه سهههههههههالمت روا  :     http://portal.saorg.ir/physicalhealth کارنامهههههههههه سهههههههههالمت جسهههههههههم :   -63
http://portal.saorg.ir/mentalhealth   

 تکمیل شده پیوست اين اطالعیه.ادار  فرمها  -33
 

 

 :  6-9-9دیپلمه هاي نظام  : 9-9

 يا گواهی موقت آ  به همراه دو برگ کپی از آ .  ديپلماصل گواهینامه پايا  دوره  -3

 .0-1-1اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه نظام  -2

 اصل رسید درخواست تايیديه دوره ديپلم .-1

 يک سر  کپی شناسنامه از تمام صفحا  آ .   -4

 پشت و رو  کار  ملی. يک برگ کپی -5

 تهیه شده درسال جار . 1×4ش  قطعه عکس تمام رخ  -0

نهام و شهرکت در آزمهو  تدفتر هه شهماره      هها  منهدرد در دفتر هه راهنمها  ثبهت     يکهی از بنهد  بهه  وظیفه داوطلبا  را با توجه نظام وضعیت که  مدرکی -0

 مشخص کندتبرا  برادرا (. يک(

و کارنامهههههههههه سهههههههههالمت روا  :      http://portal.saorg.ir/physicalhealth کارنامهههههههههه سهههههههههالمت جسهههههههههم :   -8
http://portal.saorg.ir/mentalhealth   

 تکمیل شده پیوست اين اطالعیه.ادار  فرمها  -1

 

 پیوست اطالعیه: اداري فرمهاي -9
 از طريق لینک  يل قابل دريافت می باشند.     ادار فرمها

https://academics.maragheh.ac.ir 
 

 

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://academics.maragheh.ac.ir/
https://academics.maragheh.ac.ir/


 .خودداري فرمائیدتماس با قسمتهاي غیر مسئول در صورت بروز مشک  صرفاً با شماره هاي ذی  تماس بگیرید و از  ج(

 تلفن مستقیم: مسئول داخلی تلفن دانشکده

 کشاورز 
643-10208663  

643-60811020  
 سپهر خانم   - طلوعیخانم  161و  168

643-10201611 

 خانم فتحی

 علوم پايه
643-10201614 

643-10208166 
 پورمحمد خانم  -خانم اشرفی  361و  362

643-10200668 

 آقا  کشاورز

 دانشجويی و خوابااهامور 
643-10208663  

643-10201608 
 خانم حشمتی فر –خانم قطعاتی  150

 

 

 

 

الزم به ذکر انجام خواهد گرفت.  از آموزش دانشکده هادریافتي  درسيطبق برنامه  بالفاصله بعد از ثبت نامشروع کالسها د( 

آدرس و از طریق سامانه آموزش هاي الکترونیکي دانشگاه مراغه به است کالسهاي درسي بصورت مجازي 

lms.maragheh.ac.ir  با استفاده از شماره دانشجویي به عنوان نام کاربري و کد ملي به عنوان رمز عبور، برگزار خواهد

 راجعه نمایید.م https://academics.maragheh.ac.irبراي اطالع از شماره دانشجویي به آدرس  شد.
 

 
 

ریال بابت هزینه علي الحساب شهریه ثابهت و   0777777 مبلغنوبت دوم  پذیرفته شدگان ،مدارک تحوی جهت تسریع در روند  ه(

 واریزي را موقع تحوی  مدارک به قسمت امور مهالي ارایهه نماینهد.     ش فیواریز و بانك تجارت  456711795به حساب متغیر 

 از طریق کارت خوان نیز وجود دارد. هزینه امکان دریافت 

 

 : جهت مراجعه حضوري و ارسال مدارک دانشگاه مراغهپستي آدرس 

 4490001057  کدپستي         میدان مادر، بلوار دکتر قنادي، دانشگاه مراغه ،مراغه

https://academics.maragheh.ac.ir/

