
   1398مقطع كارشناسي پذيرفته شدگان آزمون ورودي  

  زمان مراجعه   مكان  تاريخ  مورد

  پذيرش حضوري

  30/6/98شنبه 

  سالن شيخ بهايي
سيستم  260جهت رويت ساعت پذيرش به گزارش 

گلستان (گواهي پذيرش غيرحضوري) مراجعه 
  نمائيد. 

  31/6/98يكشنبه 

  1/7/98دوشنبه 

  3/7/98چهارشنبه    هاشروع كالس

  :مدارك مورد نياز جهت پذيرش حضوري
(فرم شماره  مشخصات دانشجو و گواهي پذيرش اينترنتياينترنتي پذيرش هاي تعهد نامه چاپ شده پس از انجام فرم -

1918( 

 جديد 3×  4قطعه عكس پرسنلي  2 -

 )(پشت و رو اصل و يكسري كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي  -

 به همراه ريزنمرات و پيش دانشگاهيديپلم رك امداصل و كپي  -

قبل از حضور در دانشگاه ( 10ك پيش دانشگاهي جهت ارائه به پليس +رمدشناسنامه، كارت ملي و كپي برابر با اصل  -
د الزامي بوده و براي برابر با اصل نمودن مدرك به يكي از دفاتر اسنا جهت برادرانمذكور  كپي برابر با اصل مداركتهيه 

 )رسمي مراجعه نمائيد
  

را مطالعه نموده  راهنماي پذيرش اينترنتي https://golestan.iut.ac.irاجعه به وبگاه الزم است دانشجو در ابتدا با مر: 1تذكر
پرداختهاي  كيفيت خوب مطابق راهنماي پذيرش) و (اسكن و آپلود مدارك با انجام مراحل پذيرش اينترنتيو سپس با 

اينترنتي شامل هزينه خدمات جانبي (كارت دانشجويي، تشكيل پرونده الكترونيكي و پرونده بهداشتي) با استفاده از كارتهاي 
در ساعت اعالم  گرفتن پرينتهاي مربوطه و ،شتاب به وسيله رمز دوم قبل از حضور در دانشگاه جهت كاهش زمان پذيرش

دانشگاه  سالن شيخ بهاييبه ن با دردست داشتن مدارك مورد نياز جهت پذيرش سيستم گلستا 260شده طبق گزارش 
   د. مراجعه نماي

  )تماس حاصل نمايند. 031 -33912307با شماره ) 8 – 16(گرامي جهت داشتن هر گونه سوال در طول ساعات اداري (دانشجويان 
  

آموزشي، پذيرش اينترنتي قبل از حضور در دانشگاه گردد جهت جلوگيري از بروز مشكالت اكيدا توصيه مي: 2تذكر 
  انجام شود.

: از آنجا كه مداركي كه در هنگام پذيرش به اداره آموزش تحويل مي شود تا پايان تحصيالت عودت داده نمي 3تذكر 
شود دانشجويان گرامي كپي و كپي برابر با اصل از مدارك تحصيلي تحويلي را تهيه و نزد شود، توصيه مي

  دارند.  خود نگه
  

دانشجويان الزم است با مراجعه به يكي از مراكز پيشخوان خدمت درخواست تاييديه تحصيلي داده و رسيد مربوطه را : 4تذكر 
  نزد خود نگه دارند.

***********  
  3از  1صفحه 

  



  : دانشجويان گرامي جهت طرح پايش سالمت جسم الزم است:5تذكر 
  ثبت نام نمايند.  https://portal.saorg.ir/physicalhealthدر سايت   -الف 

ترين پايگاه و يا مركز جامع سالمت شهري محل زندگي خود مراجعه و نسبت به تشكيل پرونده الكترونيك به نزديك -
دست  سالمت (سامانه سيب) اقدام و كد تاييد شده تشكيل پرونده از طرف مركز مربوطه را دريافت نماييد. سپس با در

به مركز بهداشت و درمان دانشگاه  تا پايان مهرماهداشتن كارت دانشجويي هوشمند و تاييديه كد پرونده سامانه سيب 
 صنعتي اصفهان مراجعه نمايند. 

از ششم مهرماه مراجعه و نسبت به تكميل  https://portal.saorg.ir/mentalhealthجهت پايش سالمت روان درسايت  -ب
روان اقدام نموده و خروجي آن چاپ و حداكثر تا پايان مهرماه به مركز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه  كارنامه سالمت

  تحويل نمايند. الزم به ذكر است عدم تكميل شناسنامه سالمت توسط دانشجويان به عنوان نقص مدرك محسوب خواهد شد. 
  

  ل را مد نظر قرار دهند.رفاهي، دانشجويان عزيز موارد ذيتسهيالت در رابطه با 
دانشجويان گرامي الزم است پس از پذيرش جهت مراحل بعدي به ستاد استقبال از دانشجويان جديد الورود مراجعه  -

 نمايند.

 د احراز شرايط اسكان در خوابگاه هستند مي توانند تقاضاي خوابگاه را به صورت اينترنتي انجام دهند.دانشجوياني كه واج -

 درخواست وام كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان با ثبت نام اينترنتي امكان پذير است.  -

 و پتو) الزامي است.  آوردن لوازم شخصي و امكانات خواب (تشك، بالش -

 .شودالكترونيكي و از طريق كارت شتاب و با رمز دوم انجام ميخوابگاه، به صورت هاي جاري و هزينهوديعه پرداخت  -

 
 :زير مراجعه نمايند دانشجويان عزيز جهت رويت كليه اطالعيه هاي مربوط به تسهيالت رفاهي به آدرسضمنا 

https://studentaffairs.iut.ac.ir  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3از  2صفحه 
   



  

  نقشه آدرس دانشگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3از  3صفحه 

  


