بسمه تعالي

اطالعیه ثبت انم از پذریفته شدگان آزمون سراسری سال 1401
و تنيتكب بكه ا ك

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك

خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال  1401در رديف پذيرفته شدگان ننايي
دانشگاه مراغه قرار گرفتهاند مي رساند كه:

-1روش ثبب نام:
ثبب نام پذيرفته شدگان بصورت حضوري بوده و الزم اسب داو لبان بر اساس حروف الفبا در يکي از روزهاي مكور
 1401/07/04تا  1401/07/07بق ا

عات جدول ذيل با مراجعه به آدرس دانشگاه مراغه نسبب به ثبكب نكام

اقدام نماييد.
برنامه زماني ثبب نام حضوري و تحويل مدارک پذيرفته شدگان دانشگاه مراغه بر اساس حرف اول نام خانوادگي
ترتتب حرف اول نام خانوادگي

روز و تاريخ ثبب نام
دوشيبككه 1401/07/04

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

چنارشيبه 1401/07/06

ح –  -د –ذ– ر – ز -ژ – س  -ش – ص -ض – ط

پيجشيبه 1401/07/07

ظ-

– غ – ف – ق – ک– گ – ل – م – ن – و  -هك  -ي

-2مدارک مورد نتاز :
 :1-2ديپلمههاي داراي مدرک پتش دانشگاهي:
 -1اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي موقت آن به همراه دو برگ كپي از آن.
 -2اصل مدرك و يا گواهي ديپلم متوسطه نظامجديد آموزش متوسطه و سال ما قبل ديپلم به همراه دو برگ كپي از آن.
 -3اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد.
 -4اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي.
-5كپیییي رسیییيد كییید رهگيیییر درخواسیییت تاييديیییه دوره ديیییپلم (درخواسیییت تاييديیییه از ريییی مراجعیییه بیییه سیییامانه
) https://emt.medu.ir
 -6كپي رسيد كد رهگير درخواست تاييديه دوره پيش دانشگاهي (درخواست تاييديه از ري مراجعه به سامانه https://emt.medu.ir
)
 -7يك سر كپي شناسنامه از تمام صفحات آن.
 -8يك برگ كپي پشت و رو كارت ملي.
 -9شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده درسال جار .
 -10مدركي كه وضعيت نظام وظيفیه داو لبیان را بیا توجیه بیه يكیي از بنیدهیا منیدرد در درتر یه راهنمیا

بیتنیام و شیركت در آزمیون

(درتر ییه شییماره يییك) مش ی ك كنیید (بییرا بییرادران) .داو لبییان مشییمول بايیید ییداكرر تییا مورخییه  1401/07/30از ري ی سییايت ذيییل
نسبت به درخواست معاريت تحصيلي اقدام نمايند.
https://sakha.epolice.ir

-11ررمها تكميل شده پيوست اين ا العيه( .بند )3
 -12مراجعییه بییه آدرر كارنامییه سییالمت جسییم و كارنامییه سییالمت روان  http://portal.saorg.ir/mentalhealthو تكميییل آنهییا
و ارسال به همراه مدارك به دانشگاه.

 :2-2ديپلمه هاي نظام : 6-3-3
 -1اصل گواهينامه پايان دوره ديپلم يا گواهي موقت آن به همراه دو برگ كپي از آن .
 -3اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان.
-4كپیییي رسیییيد كییید رهگيیییر درخواسیییت تاييديیییه دوره ديیییپلم (درخواسیییت تاييديیییه از ريییی مراجعیییه بیییه سیییامانه
) https://emt.medu.ir
 -5يك سر كپي شناسنامه از تمام صفحات آن.
 -6يك برگ كپي پشت و رو كارت ملي.
 -7شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده درسال جار .
 -8مدركي كه وضعيت نظیام وظيفیه داو لبیان را بیا توجیه بیه يكیي از بنیدهیا منیدرد در درتر یه راهنمیا

بیتنیام و شیركت در آزمیون

(درتر ییه شییماره يییك) مش ی ك كنیید (بییرا بییرادران) .داو لبییان مشییمول بايیید ییداكرر تییا مورخییه  1401/07/30از ري ی سییايت ذيییل
نسبت به درخواست معاريت تحصيلي اقدام نمايند.
https://sakha.epolice.ir
-9ررمها تكميل شده پيوست اين ا العيه( .بند )3
 -10مراجعییه بییه آدرر كارنامییه سییالمت جسییم و كارنامییه سییالمت روان  http://portal.saorg.ir/mentalhealthو تكميییل آنهییا و
ارسال به همراه مدارك به دانشگاه.

-3فرمناي پتوسب ا

عته:

ررمها از ري لينك ذيل قابل دريارت مي باشند.
https://academics.maragheh.ac.ir/uploads/user/11/files/sarasari1401/forms1401.pdf

 -4در صورت بروز مشکل صرفاً با شماره هاي ذيل تماس بگتريد و از تماس با قسمتناي غتر مسئول خودداري فرمائتد.

دانشكده
كشاورز
علوم پايه
رني و مهندسي
علوم انساني

تلفن

داخلي

مسئول

تلفن ها مستقيم

 37278001و 041- 37273068

 308و 309

خانم لوعي  -خانم سپهر

09045160804

 37279094 -و 041- 37278900

 102و 103

خانم اشرري  -خانم پورمحمد

09045160803

 177و 165

خانم بيگلر  -خانم الع

09054911016

 175و 166

خانم قضايي  -خانم خباز

09054911017

357

خانم قطعاتي – خانم شمتي رر

37276008
  37279094و 041- 3727890037276008
  37279094و 041- 3727890037276008

امور دانشجويي و  37278001و 041- 37273068
خوابگاه

 -5شرو ك سنا بعد از ثبب نام بق برنامه درسي دريافتي از آموزش دانشکده ها انجام خواهد گرفب .الزم به ذكر
اسب ك سناي درسي بصورت حضوري خواهيد بود.

 -6تحويل خوابگاه براي متقاضتان در زمان ثبكب نكام صكورت خواهكد گرفكب الزم اسكب داو لبكان پذيرفتكه
شده جنب تسريع در روند دريافب خوابگاه ،مبلغ  10/000/000ريال همكراه داشكته باشكيد ككه در صكورت نتكاز
از ريق كارت خوانناي موجود در دانشگاه دريافب خواهيد شد.
 -7الزم اسب مبلغ  500/000ريال جنكب شكارژ اولتكه تيذيكه و مبلكغ  500/000ريكال هزييكه صكدور ككارت
دانشجويي چيد ميظوره در كارتناي شتاب همراه داشته باشكتد ككه در صكورت نتكاز از ريكق ككارت خواننكاي
موجود در دانشگاه دريافب خواهيد شد.
 -8جنب تسريع در روند تحويل مدارک پذيرفتكه شكدگان نوبكب دوم مبلكغ  10/000/000ريكال بابكب هزييكه
علي الحساب شنريه ثابب و متيتر همراه داشكته باشكيد تكا در موقكع ثبكب نكام از ريكق كارت واننكاي موجكود
دريافب خواهد شد.

مديريب خدمات آموزشي دانشگاه مراغه

