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 زمان مراجعه مکان تاریخ مورد

 اداره کل آموزش 11/6/79 پذیرش حضوری 

حتما الزم است جهت رویت ساعت پذیرش به 

سيستم گلستان )گواهي پذیرش  062گزارش 

 د.يغيرحضوری( مراجعه نمای

 دانشجویانکليه  دانشکده محل تحصيل بالفاصله پس از پذیرش مشاوره درسي

 دانشجویانکليه  http://golestan.iut.ac.ir 01/6/79الي  19/6/79 ام و اخذ درسن ثبت

 02/6/79 شروع کالسها
 

 :مدارک مورد نياز جهت پذیرش حضوری

 و فرم امضاء شده مشخصات دانشجو در پذیرش غيرحضوری  اینترنتي پذیرش فرم های تعهد نامه چاپ شده پس از انجام  -

 جدید 3×  2قطعه عکس پرسنلي  0 -

 ()پشت و رو اصل و یکسری کپي تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي  -

 )فرم معدل مخصوص دانشجویان فارغ التحصيل سال آخر( و کارشناسي ارشد اصل و کپي مدرک کارشناسي  -

 ه ابطال معافيت تحصيلي مخصوص دانشجویان فارغ التحصيل سال آخر(اصل و کپي مدرک نظام وظيفه )نام -

 يهمخصوص دانشجویان بورسنامه موافقت محل کار برای ادامه تحصيل  -
 

اینترنتي را مطالعه نموده و سپس با ، راهنمای پذیرش http://golestan.iut.ac.ir: الزم است دانشجو در ابتدا با مراجعه به وبگاه 1تذکر

انجام مراحل پذیرش اینترنتي)اسکن و آپلود مدارک با کيفيت خوب مطابق راهنمای پذیرش(، پرداختهای اینترنتي شامل هزینه 

ز اخدمات جانبي )کارت دانشجویي، تشکيل پرونده الکترونيکي و پرونده بهداشتي( و شهریه )دانشجویان شهریه دار( با استفاده 

های مربوطه و در ساعت اعالم گرفتن پرینت ،کارتهای شتاب به وسيله رمز دوم قبل از حضور در دانشگاه جهت کاهش زمان پذیرش

  سيستم گلستان با دردست داشتن مدارک مورد نياز جهت پذیرش به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نماید. 062شده طبق گزارش 
 

 جهت جلوگيری از بروز مشکالت آموزشي، پذیرش اینترنتي قبل از حضور در دانشگاه انجام گيرد. گردد: اکيدا توصيه مي0تذکر
 

ود ش: از آنجا که مدارکي که در هنگام پذیرش به اداره آموزش تحویل مي شود تا پایان تحصيالت عودت داده نمي شود، توصيه مي3تذکر

 دانشجویان گرامي کپي و کپي برابر با اصل از مدارک تحصيلي تحویلي را تهيه و نزد خود نگه دارند. 

 ) اسكان، تغذیه، وام کمك هزینه تحصیلی و غیره(  : دانشجویان عزیز جهت رویت کلیه اطالعیه های مربوط به تسهیالت رفاهی4تذکر

 :به آدرس

.iut.ac.irstudentaffairshttp:// 

 : آدرسپس از انجام مراحل پذیرش و ثبت نام به  همربوطتكمیلی و دانشجویان آموزش الكترونیكی جهت مشاهده اطالعیه های 

http://learn.iut.ac.ir 

 :و دانشجویان پردیس به آدرس 

http://pardis.iut.ac.ir 

 مراجعه نمایند.  
ثبت نام نموده و با در دست  http://salamat.iut.ac.ir دانشجویان گرامي الزم است جهت طرح پایش سالمت جسم در سایت : 5تذکر 

داشتن کارت دانشجویي هوشمند به مرکز بهداشت و درمان مراجعه و برای پایش سالمت روان از شنبه تا چهارشنبه  ترم جاری 

( به محل مرکز مشاوره و خدمات روان شناختي دانشگاه مراجعه نمایند. الزم به ذکر است تکميل 15الي  13و  10الي  8)از ساعت 

ک و مراجعه به مدیریت بهداشت و درمان و مرکز مشاوره و خدمات روان شناختي جهت دریافت شناسنامه سالمت برای کليه مدار

  دانشجویان جدید الورود الزامي است.
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 نقشه آدرس دانشگاه

 


