دستورالعمل ثبت نام دانشجويان جديدالورود دانشگاه اصفهان
(مقطع کارشناسي ارشد)79-79
(سهميه استعدادهاي درخشان)
پذیرفته شده محترر مر ت ریریرب لیرو آ ز آرززف موفبرری شرراف شر ا مرانرم بیری نرا شره شرر

یرم

مآ شاشد .طفا لیم از هرگونه الدا موارد مندرج در ایت دستورا ع م را شا دلی مطا عه فرمایرد.
مرانم بیی نا اینترنتآ )انجا ایت مرنله از طریق رایانه شخصآ کافآ نی ز …(

 -1زمان بیی نا اینترنتآ دانشجویان جدید ا ورزد کارشناسآ ارشد
 -2مدارک مورد نرراز بیری نرا دانشرجویان جدیردا ورزد کارشناسرآ ارشرد (الز اسری کلرره
دانشجویان فر ها را شه صورت رنگآ اسکت ز شر رزف سایی شارگذارف ن ایند)
 -3مرزان ز نحوه پرداخی هزینه کارت دانشجویآ ز شهریه خدمات آموزشآ (زیژه کلره پذیرفته
شدگان اعم از رززانه ز نوشی دز ز پردیس ز مجازف)

 -4راهن اف نحوه بیی نا اینترنتآ از طریق سایی خدمات آموزشآ
 -5زمان مراجعه نضورف ز مدارک مورد نراز جهی رشکرم پرزنده فرزیکآ
 -6شرزع کالسها
 -7ش اره رلفت هاف مرزرف

1
اداره آموزش دانشگاه اصفهان

 -1زمان ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديد الورود کارشناسي ارشد
دانشررجویان پذیرفترره شررده مررآ شای رری صرررفاً از ررراری  79/69/11لغايتتت  79/69/17شرره آدر
 https://golestan.ui.ac.ir/homeمراجعه ن وده ز بیی نا اینترنتآ خود را انجا دهند.
تذکر :دانشجویان جدیدا ورزد نراز شه انتخاب زاند ندارند ز شرنامه درسآ آنها شه صورت باشری از لیرم ارا ره
شده اسی .دانشجویان مآ شای ی م ت انجا امور بیی نا نضورف ن یی شه نضور خرود در کالستها از
تاريخ  79/69/52الدا ن ایند.
زمان رحویم مدارک شه صورت نضورف در راری  79/69/52لغايت 79/69/59مآ شاشد.

بازگشت
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 -5مدارک مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسي ارشد
دانشجویان ملز ه تند:
 تمامي مدارک را با فرمت  jpgو حجم کمتر از  526کيلو بايت به صورت رنگي ،اسکن و بر
روي سايت بارگذاري نمايند.
 در صورتي که کپي سياه و سفيد هر يک از مدارک اسکن و بارگذاري گردد ،زمان تحويتل
مدارک ،مدرک مورد نظر توسط کارشناس خدمات آموزشي دانشکده تاييد نمي گردد.
 )1-5تمامي صفحات شناسنامه (تمامي افراد مجرد و متاهل موظف به بارگزاري کليه صتفحات شناستنامه
مي باشند).
 )5-5تصوير اصل کارت ملي (پشت و رو)
 )1-5فايل عکس  1×4تهيه شده در سال جاري
 )4-5تصوير مدرک نظام وظيفه (ويژه آقايان داراي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم)
توضيح :کليه دانشجويان پسراعم از افرادي که از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند يا داراي کارت پايان خدمت يا معافيت
دايم مي باشند يا درخواست گواهي ترخيص دارند ،بايستي در روز تحويل مدارک ابتدا به باجه ي نظام وظيفته نتزد آقتاي
تجدد واقع در ساختمان معاونت آموزشي ،مراجعه نمايند .به همراه داشتن کپي آخرين مدرک تحصيلي به همراه يک قطعته
عکس 1×4الزامي مي باشد.
ضمنا همراه داشتن "برگه درخواست معافيت تحصيلي" (چاپ شده از سامانه گلستان دانشگاه اصفهان در زمان ثبتت نتام
غيرحضوري) براي افرادي که از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند جهت ارائه به باجه نظام وظيفته (آقتاي تجتدد) در روز
تحويل مدارک الزامي است.

 )2-5اصل يا گواهي مدرک کارداني براي دارندگان مدرک کارشناسي ناپيوسته
 )9-5اصل يا گواهي موقت مدرک دوره کارشناسي



دانشجوياني که هنوز موفق به دريافت اصل مدرک کارشناسي نشده اند نسبت به تکميل فترم "شتماره  "14از اينجتا
اقدام و پس از تکميل فرم ذکر شده آنرا بارگذاري نمايند ( الزم به ذکر است ارائه اصل مدرک مبني بر فراغت از تحصيل
تا تاريخ  79/9/11در زمان تحويل مدارک حضوري ضروري مي باشد).
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دانشجويان ترم آخر دوره کارشناسي (دانشجويان سال آخر که تا تاريخ 79/69/11فارغ التحصيل مي شوند) نسبت بته
تکميل فرم تعهد فراغت از تحصيل شماره  12از اينجا اقدام و پس از تکميل آنرا بارگذاري نمايند.

 )9-5تعهدنامه آموزش رايگان (ويژه دانشجويان نوبت اول يا روزانه – فرم شماره  )19که بايستي از اينجتا
دانلود نموده و پس از تکميل بارگذاري نمايند.
 )8-5حکم مرخصي ساالنه يا موافقت رسمي بدون قيد و شرط (براي کارمندان دولت)

بازگشت
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 -1ميزان و نحوه پرداخت هزينه کارت دانشجويي و شهريه خدمات آموزشي
هزینه کارت دانشجویآ میلغ 150/000ریال (صد ز پنجاه هزار ریال) مآ شاشد که در نرت بیی نا اینترنتآ
از طریق درگاههاف اینترنتآ لاشم پرداخی اسی .ه چنرت دانشجو ملز اسی در زمان بیی نا غرر نضورف
میلغ 450/000ریال (چهارصد ز پنجاه هزار ریال) شاشی بیی نا ز خدمات جانیآ پرداخی ن اید.
الز شه کر اسی در صورت عد پرداخی هر یب از میا غ فوق بیی نا اینترنتآ رک رم ن آ گردد.
بازگشت

 -4راهنماي نحوه ثبت نام اينترنتي از طريق سايت خدمات آموزشي
فایم راهن اف بیی نا

اینترنتآ دانشجویان جدیدا ورزد کارشناسآ ارشد را از سایری

 https://golestan.ui.ac.ir/homeدانلود ن وده ز لیم از شرزع بیی نا اینترنتآ مطا عه ن ا رد.

تذکر مهم :پس از اتمام ثبت نام الکترونيکي حتما فرم مشخصات کامتل ختود را بتراي ارائته بته
دانشگاه اصفهان در زمان ثبت نام حضوري پرينت نماييد.

بازگشت
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 -2زمان مراجعه حضوري و مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده فيزيکي
دانشجویان شای تآ از راری  79/69/52لغايت  79/69/59شراف رشکرم پرزنده شه زاند خردمات آموزشرآ

دانشکده مراجعه ن اید .ارا ه پرینی فر مشخصات (ار ا بیی نا اینترنتآ) در ایت مرنله مرزرف مآ شاشد.
محل مراجعه حضوري دانشجويان پذيرفته شده پرديس در محل دانشکده پرديس و دانشتجويان
مجازي در واحد خدمات آموزشي دانشکده ها مي باشد.
تذکرات مهم:
 کليه دانشجويان بايستي قبل از مراجعه حضوري ثبتت نتام بته واحتد ختدمات آموزشتي
دانشکده ،ابتدا به يکي از شعب پست دانشگاه (شعبه اول در پشت ساختمان اداره آموزش و
شعبه دوم مستقر در ساختمان دانشکده فني و مهندسي) مراجعه و نسبت به دريافت رسيد
درخواست تاييديه مدرک کارشناسي اقدام نمايند.
 فارغ التحصيالن دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسي از اين قاعده مستتنني متي باشتند.
براي اينگونه دانش آموختگان ،بارگذاري مدارک فارغ التحصيلي در سامانه کافي است و نياز
به رسيد پستي ندارند .اين افراد الزم است در روزهاي تحويتل متدارک فيزيکتي ،تصتوير
مدارک تحصيلي قبلي خود را به تاييد اداره دانش آموختگان دانشگاه اصتفهان رستانيده و
سپس به همراه اصل مدارک تحصيلي آنرا تحويل مسئول خدمات آموزشي دانشکده نمايند.
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 کليه برادران پذيرفته شده بايستي قبل از مراجعه به واحد خدمات آموزشي دانشکده جهت
ثبت نام حضوري طبق برنامه ذيل ،ابتتدا مجتوز نظتام وظيفته از آقتاي تجتدد مستتقر در
ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان دريافت نمايند.
زمان مراجعه

حروف الفبا

 52شهريورماه

(الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ -ح -خ– د)

 59شهريورماه

(ذ -ر -ز -ژ -س -ش -ص -ض -ط– ظ)

 59شهريورماه

(ع -غ -ف -ق -ک -گ -ل -م -ن -و -ه -ي)

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده فيزيکي در زمان ثبت نام حضوري
 8 لطعه عکس ر ا رخ  3×4رهره شده در سال جارف
 اصم یا گواهآ مدرک کاردانآ شراف پذیرفته شدگان داراف مدرک مذکور
 اصم ز رصویر مدرک کارشناسآ
 ارا ه اصم شناسنامه
 ارا ه اصم کارت ملآ
 مرردرکآ کرره زمررعری نيررا زمرفرره را مشررخه مررآ کنررد ز شرره را رررد آلرراف رجرردد م ررتبر در
ساخت ان معازنی آموزشآ دانشگاه اصفهان رسرده شاشد.
 ارا ه رصرویر رسررد پ رتآ رایردیره مبطرش کارشناسرآ شرراف دارنردگان مردرک رحصررلآ کارشناسرآ
پروسررته ز ارا رره رصررازیر رسرررد پ ررتآ رایردیرره مبرراطش کرراردانآ ز کارشناسررآ ناپروسررته شررراف
دارندگان مدرک رحصرلآ کارشناسآ ناپروسته
 تتتذکر :فررار ا تحصرررالن دانشررگاه اصررفهان در مبطررش کارشناسررآ نرررازف شرره ارا رره رسرررد
پ تآ ندارند.
 نکم مرخصآ ساالنه یا موافبی کتیآ ز شدزن لرد زشرط سازمان متیوع شراف کارمندان دز ی
 ارا ه معرفرآ نامره رسر آ از سرتاد مشرترک سرساه پاسرداران شرراف ک رانآ کره سره ره لیرو آ آنهرا
رزمنده درج گردیده اسی.
7
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 ارا ه معرفآ نامره رسر آ از ززارت جهراد کشرازرزف شرراف ک رانآ کره سره ره لیرو آ آنهرا جهرادگر
درج گردیده اسی.
 ارا رره اصررم گررواهآ را رررد شررده روسرر دانشررگاه یررا موس رره آمرروزش عررا آ محررم اخررذ مرردرک
کارشناسآ( ر انس) مخصوص آن دسته از دازطلیانآ که شا روجه شه مفاد آ رت نامه پرذیرش شرا آزمرون
استعدادهاف درخشان در دزره هراف کارشناسرآ (پروسرته ز ناپروسرته) شره شر اره  21/77877مرورخ
 1373/5/5ززارت علو شا امتراز رریه ازل پذیرفته شده اند.

تذکرات مهم:
 رنها پس از ارا ه مدارک شه صورت نضورف بیی نا ش ا رک رم گردیده ز شه عنوان دانشجوف
دانشگاه اصفهان شناخته مآ شوید.
 کارت دانشجویآ پس از دریافی مدارک روس کارشنا

خدمات آموزشآ دانشکده رحویم مآ گردد.

 دانشجویان گرامآ شراف مشاهده شرنامه درسآ ز نضور در کال

در رززهاف رحویم مدارک شه گرزه

هاف آموزشآ زالش در دانشکده خود مراجعه ن ایند.
 دانشجویان جهی اخذ شرگه سالمی طیق شرنامه اف که در زمان ارا ه مدارک شه صورت نضورف از
طریق دانشکده ها اعال مآ شود مآ شای ی در دز ماه نر

ال ازل سال رحصرلآ شه مرکز شهداشی

مراجعه ن ایند.

بازگشت
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 -9شروع کالسها
زمان شرزع کالسها از راری  52شهريورماه 79ه زمان شا رحویم مدارک مآ شاشد ز نضور کلره
دانشجویان از راری فوق مرزرف اسی.

 -9شماره تلفن هاي ضروري
ش اره رلفت جهی پاسخگویآ شه سواالت بیی نا اینترنتآ  031-37732578ز شر اره رلفرت هراف مراکرز
خدمات آموزشآ دانشکده ها شراف پاسخگویآ شه سواالت مرشوط شه بیی نا نضورف شه شر
دانشکده

رديف

یم مآ شاشد.

شماره تماس

1

ررشری شدنآ ز علو زرزشآ

031-37734287

2

رزانشناسآ ز علو ررشرتآ

031-37734340

3

زشانهاف خارجآ

031-37734337

4

علو

5

علو ادارف ز التصاد

031-37735108

6

فنآ ز مهندسآ

031-37734077

7

علو ز فنازرف هاف نویت

031-37734331

8

شر آ

031-37734708

7

ادشرات ز علو ان انآ

031-37734332

10

مهندسآ کامسرورر

031-37734071

11

علو جغرافرایآ ز شرنامه ریزف

031-37735786

12

اهم ا یری

031-37732402

13

ن م ز نبم

031-37735257

14

پردیس

031-37735776

031-37734338-4178
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شماره تلفن هاي مورد نياز ديگر:

 امور خواشگاه ها 031-37732717
 زا رحصرلآ 031-37732241
 امور رغذیه 031-37732220
بازگشت
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نمونه فرم مدرك كارشناسي و معدل براي آندسته از پذيرفته شدگاني بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد
ناپیوسته سال  9316كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي) لیسانس ( نمي باشند
بسمه تعالي
تاريخ........................:

فرم شماره 91

شماره.......................:

به :دانشگاه/موسسه آموزش عالي..........................
از :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي.......................
بدينوسیله به اطالع مي رساند خواهر/برادر ..............................در تاريخ93......./....../.....در رشته ........................................
در مقطع كارشناسي از اين موسسه آموزش عالي فارغ التحصیل شده است /خواهد شد و معدل كل لیسانس

اعشار صحیح

مي باشد .ضمناً الزم به ذكر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تايید شوراي عالي انقالب فرهنگي ،يا وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش عالي صادر گرديده
است و فاقد هرگونه ارزش ديگري مي باشد.

محل امضاء و مهر مسوول امور آموزشي موسسه آموزش عالي

تذكرهاي

مهم9 :ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل فارغ التحصیلي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه مدرك فراغت

از تحصیل فرد مذكور فاقد معدل مي باشد الزم است اين فرم نیز تكمیل گردد2.ـ براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان
ثبت نام در فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه اصفهان ،دانشجوي سال آخر (نیمسال آخر) بوده و حداكثر تا تاريخ 19/66/39
فارغ التحصیل مي شوند ،الزم است عالوه بر فرم فارغ التحصیلي ،اين فرم را نیز تكمیل نمايند3 .ـ پذيرفته شدگاني كه فارغ
التحصیل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپیوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) مي باشند ،الزم است مدرك فراغت از
تحصیل دوره كارداني خود را نیز به ضمیمه اين برگه به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند1 .ـ آن دسته از داوطلباني كه در زمان
شركت در فراخوان ،فارغ التحصیل بوده اند ،الزم است اصل مدرك فراغت از تحصیل را به همراه ساير مدارك ثبت نامي به
موسسه محل قبولي در زمان ثبت نام اولیه و يا حداكثر تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلي جاري ارائه نمايند .بديهي است
در غیراينصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیري خواهد شد.
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فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي ( دانشجويان سال آخر كه تا
تاريخ  16/66/39فارغالتحصیل ميشوند ) پذيرفته شده بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد
ناپیوسته داخل (سهمیه استعدادهاي درخشان) سال 9316
رياست محترم دانشگاه.....................................
اينجانب  ..................................متولد سال  ............به شمارهشناسنامه  .............................صادره از ...............................
فرزند  ........................پذيرفته شده بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته (سهمیه استعدادهاي درخشان) در
رشته ......................................گرايش .........................سال  ،9316بدينوسیله اعالم ميدارم كه دانشجوي سال آخر بودهام
و حداكثر تا تاريخ  9316/66/39به طور كامل فارغ التحصیل خواهم شد و تعهد مينمايم كه گواهي فراغت از تحصیل خود
را كه مورد تأيید شوراي عالي انقالب فرهنگي يا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ميباشد را حداكثر تا تاريخ  16/99/36از موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصیلي مقطع كارشناسي ،اخذ و به
اداره كل آموزش دانشگاه اصفهان تحويل و رسید اخذ نمايم.
ضمناً اعالم مينمايم كه تعداد واحدهاي گذرانده شده اينجانب تا پايان نیمسال ششم تحصیلي جمعاً به تعداد ...........واحد
اعشار صحیح

مي باشد.

بوده ومعدل كل واحدهاي مذكور بر مبناي6تا ،26

بديهي است چنانچه تا تاريخ  16/99/36گواهي فراغت از تحصیل خود را كه مورد تأيید شوراي عالي انقالب فرهنگي يا
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد (مبني بر فارغالتحصیل شدن تا
تاريخ  9316/66/39و تعداد كل واحدها و معدل درج شده در اين برگ) را به اداره كل آموزش دانشگاه اصفهان تحويل
ننمايم ،قبولي اينجانب «كان لم يكن تلقي» گردد و حق هیچگونه اعتراضي ندارم.
نام و نامخانوادگي متقاضي:
تاريخ تكمیل :
محل امضاء :
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"برگ تقاضانامه براي بهرهمندي از مزاياي آموزش رايگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور"
براي پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 93.......
رياست محترم دانشگاه.....................................
اينجانب  ..................................متولد سال  ............به شمارهشناسنامه  .............................صادره از
 ...............................فرزند  ........................پذيرفته شده بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته (سهمیه
استعدادهاي درخشان) در رشته ......................................گرايش .........................سال  93.......دانشگاه اصفهان،
كه با اطالع كامل از اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسائل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان
ايراني كه در جلسه مورخ  91/63/92شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسیده است و قبول
تكالیف و وظايف خود ،عالقه مند هستم در طول تحصیل دوره كارشناسي ارشد از مزاياي آموزش رايگان طبق
قانون مذكور استفاده نموده و تعهد مينمايم كه برابر مدت استفاده از تحصیالت رايگان در هر موسسهاي كه
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مقرر نمود ،خدمت نمايم.
خواهشمند است دستور فرمائید نام اينجانب را طبق مقررات ثبت نمايند.

نام و نامخانوادگي متقاضي:
تاريخ تكمیل :
محل امضاء :
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