اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال  ،1396به اطالع می رساند ثبت نام در این دانشگاه
غیر حضوری می باشد .پذیرفته شدگان می بایست در روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه مورخ  5،4و 6آذر ماه  96به سامانه آموزشی دانشگاه
آیت ا...حائری میبد به آدرس  www.golestan.haeri.ac.irمراجعه نموده و با توجه به راهنمای ثبت نام که در سایت دانشگاه به نشانی
 www.haeri.ac.irقرار دارد ،اق دام به ثبت نام نمایند و از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند .در ضمن باید مدارک الزم برای ثبت نام
در بهمن ماه و در تاریخ هایی که متعاقبا اعالم خواهد شد ،به آموزش دانشگاه جهت پذیرش نهایی تحویل داده شود .زمان شروع کالس ها نیز که
نیمسال دوم  96-97خواهد بود ،متعاقبا اعالم می شود.

مدارك الزم براي ثبتنام
 -1اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا
شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.
تبصره  -1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه
یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) با محتوی فرم ذیل این اطالعیه را ارائه نمایند.
تبصره  -2آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی (مورخ  96/3/21لغایت
 )96/3/23دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ  96/6/31فارغالتحصیل میشوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل
دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  39دفترچه راهنمای (شماره  )1آزمون کارشناسی ارشد یا صفحه  258دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای
تحصیلی (شماره  )2که میانگین کل واحدهای گذرانده آنان براساس ( )0تا ( )20تا تاریخ  95/11/30توسط موسسه آموزش عالی محل
فارغالتحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور درج و پس از تایید مسوول ذیربط آن را در زمان ثبتنام ارائه نمایند.
 - 2اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آنها
 - 3شش قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری
تبصره 12 -قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام در دانشگاه ،برای آنان
معافیت تحصیلی صادر میگردد.
 - 4مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه  3دفترچه راهنمای شماره یک آزمون ورودی
تحصیالت تکمیلی (دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال  1396مشخص کند (برای برادران).
 -5حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
 -6اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد
آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره  21/77897مورخ  1393/5/5شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند.

تذکرات مهم
1ـ ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعالم شده توسط دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت میپذیرد.
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2ـ معدل لیسانس پذیرفته شده باید با معدلی که قبالً در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نموده و یا در
مراحل بعد اصالح نموده است ،یکسان باشد .بدیهی است از ثبت نام قطعی آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در
مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به سازمان سنجش آموزش کشور باشد) خودداری خواهد شد.
 -3از پذیرفتهشدگانی که حداکثر تا تاریخ  96/6/31فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن «کان لم یکن» تلقی شدن قبولی آنان
طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 -4هزینه ارائه خدمات عمومی از سوی دانشگاه به دانشجویان شامل هزینه صدور کارت دانشجویی ،بیمه دانشجویی و غیره در کل دوران
تحصیل می باشد که الزم است در فرایند ثبت نام غیر حضوری پرداخت شود .پذیرفته شدگان نوبت دوم(شبانه) نیز الزم است مبلغی را
به عنوان شهریه ثابت در طول فرایند ثبت نام غیر حضوری و از طریق سیستم گلستان با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب
پرداخت نمایند .شایان ذکر است درصورت انصراف دانشجو از تحصیل پس از تکمیل پذیرش حضوری امکان استرداد شهریه ثابت
پرداخت شده وجود نخواهد داشت.
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فرم مدرك کارشناسی و معدل (مخصوص پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی (لیسانس) نمیباشند)
نمونه فرم مدرك کارشناسی و معدل براي آن دسته از پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی (لیسانس)
نمی باشند درآزمون ورودي تحصیالت تکمیلی (دوره هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1396

به :دانشگاه  /موسسه آموزش عالی
از  :دانشگاه  /موسسه آموزش عالی
بدینوسیله به اطالع میرساند خواهر /برادر

در رشته

در تاریخ

فارغ التحصیل شده است /خواهدشد و معدل کل لیسانس

درمقطع

از این موسسه آموزش عالی

می باشد.

ضمناً الزم به ذکر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید شورای عالی انقالب فرهنگی ،یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت،
درمان وآموزش پزشکی بوده و این فرم فقط برای اطالع آن موسسه آموزش عالی صادر گردیده است و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد .

محل امضاء و مهر مسوول امور آموزشی موسسه آموزش عالی
استثناء  :معدل پذیرفته شده ای که به عنوان فارغ التحصیل رتبه اول از سوی آن موسسه آموزش عالی به این سازمان معرفی شده ،همان معدل فراغت
از تحصیل وی درج گردد
تذکرهای مهم  -1 :دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل فارغ التحصیلی آن دسته از پذیرفته شدگانی که مدرک فراغت از تحصیل فرد مذکور فاقد
معدل می باشد الزم است این فرم نیز تکمیل گردد-2.برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته های
تحصیلی اینترنتی (مورخ 96/3/21لغایت  )96/3/28دانشجوی سال آخر شناخته شده و حداکثر تا تاریخ  96/6/31فارغ التحصیل میشوند ،الزم است فرم
مندرج در صفحه  39دفترچه شماره یک را تکمیل و ارائه نمایند -3.دانشجویانی که فارغ التحصیل یا دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته (از
مقطع کاردانی به کارشناسی) می باشند و مدرک آنان نیز فاقد معدل می باشد الزم است مدرک فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به ضمیمه
این برگه و یا دانشجویان سال آخر فرم مندرج در صفحه 39نموده و آنها را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند -4.فارغ التحصیالن قبل از تاریخ
96 /1/1میبایست مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند -5 .آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام در این آزمون فارغ التحصیل بوده اند ،الزم
است اصل مدرک فراغت از تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسال
دوم سال تحصیلی جاری ارائه نمایند .بدیهی است در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیری خواهد شد  -6چنانچه مغایرتی بین معدل پذیرفته
شده (معدل مندرج در این فرم یا فرم معدل دانشجویان ساال آخر دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و یا مدارک داوطلب) و معدل ارائه شده به این
سازمان که در اطالعات پذیرفته شدگان موسسه محل قبولی نیز درج شده است ،وجود داشته باشد ،از پذیرفته شده بطور موقت ثبت نام به عمل خواهد
آمد تا وضعیت وی بررسی شود.
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