بسمه تعالي

اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399
با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به اطالع خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون
كارشناسی ارشد سال  1399در رديف پذيرفته شدگان نهايی دانشگاه مراغه قرار گرفتهاند می رساند كه برنامهه زمهانی و مهدار
مورد نياز براي ثبت نام به شرح ذيل میباشد.
الف) نحوه ثبت نام
نحوه ثبت نام به صورت غیر حضوری و ارساا سسا ي ااکاری ااي با اک .الزم اسهت داوطلبهان پذيرفتهه شهده
از تاريخ 1399/08/07حهداكرر تها مورخهه  1399/08/15نسهبت بهه ارسهال مهدار خواسهته شهده توسه پسهت پيشهتاز يها
سفارشههی بههه آدرس مراغههه – اتوبههان اميركبيههر  -ميههدان مههادر – بلههوار دكتههر قنههادي  -دانشههگاه مراغههه كدپسههتی
 5518779840اقدام نمايند .ذکر عنوان ر ه سذیرف ه که بر روی ساکت سس ي الزااي اي با ک.
ب ) اکاری الزم برای ثبتنام
 -1اصههل و يههك بههر تصههوير مههدر كارشناسههی (ليسههان ) مههورد تاييههد وزارت علههوم ،تحقيقههات و فنههاوري يهها وزارت
بهداشههت ،درمههان و آمههوز پزش ه ی و يهها شههوراي عههالی انقههال فرهنگههی كههه در آن معههدل دوره كارشناسههی (ليسههان )
قيد شده باشد.
تبصره  -1پذيرفتهشدگانی كه به داليلی قهادر بهه ارائهه اصهل مهدر كارشناسهی (ليسهان ) نمهیباشهند ،الزم اسهت اصهل
گواهی تاييد شده توس دانشگاه يها موسسهه آمهوز عهالی محهل اخهذ كارشناسهی (ليسهان ) بها محتهوي فهرم ذيهل ايه
اطالعيه (اي فرم از دانشگاههاي محل قبولی قابل دريافت است) را ارائه نمايند.
تبصره  -2آن دسهته از پذيرفتههشهدگانی كهه در زمهان اعهالم نتهاي اوليهه و ت ميهل فهرم انتخها رشهته دانشهووي سهال
آخر بودهاند و حداكرر تا تاريخ  99/07/30فهار التحصهيل مهیشهوند ،دانشهووي سهال آخهر شهناخته شهده و الزم اسهت فهرم
معدل دانشوويان سهال آخهر منهدر در دفترچهه راهنمهاي (شهماره  )1يها دفترچهه راهنمهاي انتخها رشهتهههاي تحصهيلی
(شماره  )2را از موسسه آموز عهالی محهل فهار التحصهيلی دوره كارشناسهی دريافهت و آن را بهه همهراه مهدار بهه ايه
دانشگاه ارسال نمايند.
 -2اصل و يك بر كپی از مدر كاردانی داوطلبانی كه داراي مدر كارشناسی ناپيوسته می باشند.
 -3مراجعه به آدرس سامانه ذيل و ت ميل اطالعات و ارايه پرينت آنها:
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
الف) كارنامه سالمت جسم
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
الف) كارنامه سالمت روان
 – 4كپی شناسنامه و كپی كارت ملی و دو سري از تمام صفحات آنها
 - 5شش قطعه ع

تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري

 - 6مههدركی كههه وضههعيت نظههام وظيفههه را بهها توجههه بههه بنههد «مقههررات وظيفههه عمههومی» منههدر در صههفحه  3دفترچههه
راهنماي شماره يك آزمون ورودي دورههاي كارشناسی ارشد ناپيوسته سال  1399مشخص كند (براي برادران).
 -7ح م مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.
 -8پرينت فرم هاي ذيل به صورت تك رويه ،ت ميل و ارسال آنها به همراه مدار به دانشگاه.
لینک فراهای الزم
https://academics.maragheh.ac.ir/Uploads/User/11/files/Arshad1399/Forms-1399Arshad.pdf
 -9مراجعههه بههه آدرس  http://smauni.ir/?page_id=1311و ت ميههل پرسههش نامههه و ارسههال آن بههه همههراه
مدار به دانشگاه.
ج) در صورت بروز اشکل صرف ًا با اماره ااای ذیال تمااي بدیریاک و از تمااي باا سام های غیار
اسئو خودداری فراائیک.
دانشککه

تلفن

داخلي

اسئو

کشاورزی

 37278001و 041- 37273068

 308و 309

خانم طلوعي  -خانم سپهری

علوم سایه

 37279094و 041- 37278900

 102و 103

خانم ا رفي  -خانم سوراحمکی

فني و اهنکسي

 37279094و 041- 37278900

 177و 165

خانم بیدلری  -خانم طالع

علوم انساني

 37279094و 041- 37278900

 175و 166

خانم ضایي  -خانم خباز

ااور دانشجویي و خوابداه

 37278001و 041- 37273068

357

خانم طعاتي – خانم حشم ي فر

تلفن اای اس قیم

09045160803

09045160804

09059802449

09142492739

د ) تذکرات اهم
1ه معدل ليسان پذيرفته شهده بايهد بها معهدلی كهه قهبالا در زمهان ثبهتنهام بهراي شهركت در آزمهون بهه سهازمان اعهالم
نموده ،و يا در مراحل بعد اصالح نموده اسهت ،ي سهان باشهد ،بهديهی اسهت از ثبهتنهام قطعهی آن دسهته از داوطلبهانی كهه
داراي مغايرت معدل باشند (معهدل منهدر در مهدر آنهان كمتهر از معهدل اعهالم شهده بهه ايه سهازمان باشهد) خهودداري
خواهد شد.
 -2نظههر بههه اين ههه در دسههتورالعمل ثبههتنههامی ارسههالی بههه دانشههگاه مراغههه در آزمههون ورودي دورههههاي كارشناسههی ارشههد
ناپيوسههته سههال  1399ابههال گرديههده اسههت تهها از پذيرفتههه شههدگانی كههه داراي مغههايرت معههدل (معههدل منههدر در مههدر
تحصههيلی آنههان كمتههر از معههدل اعههالم شههده در اطالعههات ارسههالی از طههر داوطلبههان بههه ايه سههازمان باشههد) مههیباشههند،
صرفاا ثبهتنهام موقهت و مشهروط بعمهل آيهد ،لهذا ضهرورت دارد ايه دسهته از پذيرفتهه شهدگان بهه ايه دانشهگاه مراجعهه
نمهوده و مههدار الزم منههدر در ايه اطالعيههه را ارائهه نماينههد تهها ثبههتنههام موقهت از آنههان بعمههل آمههده و بررسههی الزم در
مدار و مستندات ارائه شهده صهورت گيهرد .داوطلبهانی كهه داراي مغهايرت معهدل مهیباشهند مهیبايسهت وضهعيت نههايی
خود را تا پايان آبان ماه از اي دانشگاه پيگيري نموده و از مراجعه به اي سازمان سنوش جداا خودداري نمايند.

 -3از پذيرفتهشدگانی كهه حهداكرر تها تهاريخ  99/07/30فهار التحصهيل نشهوند ،ثبهتنهام بهه عمهل نخواههد آمهد و ضهم
«كان لم ي » تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
 -4در هههر مرحلههه از آزمههون (ثبههتنههام ،پههذير و يهها هنگههام تحصههيل) ،چنانچههه مشههخص گههردد كههه داوطلبههی حقههايق را
كتمان نموده و يا اطالعات غلطهی ارائهه و واجهد شهراي نمهیباشهد ،قبهولی وي لغهو و طبهق مقهررات بها وي رفتهار خواههد
شد.
ه ) برگزاری کالي اا
شروع كالسها بالفاصله بعد از ثبت نام طبق برنامه درسی دريافتی از آموز دانش ده ها انوام خواهد گرفت .الزم به ذكر است
هاي ال تروني ی دانشگاه مراغه به آدرس
كالسهاي درسی بصورت موازي و از طريق سامانه آموز
 www.lms.maragheh.ac.irبا استفاده از شماره دانشوويی به عنوان نام كاربري و كد ملی به عنوان رمز عبور ،برگزار
خواهد شد .براي اطالع از شماره دانشوويی به آدرس  https://academics.maragheh.ac.irمراجعه نماييد.

