مدارك ﻻزم براي ثبتنام حضوري پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد نا پيوسته سال  ١٣٩٧دانشگاه گيﻼن
از كليه پذيرفته شدگان خواهشمند است قبل از مراجعه حضوري ،مجددا به سامانه ثبت نام مراجعه نموده و از تاييد اطﻼعات

دانشجويي اطمينان حاصل نموده و درصورت دارا بودن نقص ،نسبت به اصﻼح آن اقدام و صرفا در زمان تعيين شده براي ثبت
نام حضوري مراجعه فرماييد.

-١پرينت اطﻼعات ثبت نامي و تعهد نامه ي تكميل شده در سامانه ثبت نام اينترنتي كه به امضا و اثر انگشت داوطب رسيده است.
 -٢اصل مدرك كارشناسي)گواهي موقت يا دانشنامه( مورد تاييد وزارت علوم  ،تحقيقات و فنآوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـكي
و يا شوراي عالي انقﻼب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد و يك برگ كپي آن

تبصره -پذيرفتهشدگاني كه به دﻻيل قانوني قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي با درج معدل نميباشند ،ﻻزم است كه اصل گـواهي تاييـد
شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذكور را بـا محتـواي فـرم مـدرك كارشناسـي و معـدل ارائـه نماينـد .فـارغ
التحصيﻼن قبل از تاريخ  ١٣٩٧/٠١/٠١مي بايست مدرك فارغ التحصيلي خود را ارائه نمايند.

 -٣آن دسته از پذيرفتهشدگاني كه در زمان اعﻼم نتـايج اوليـه و تكميـل فـرم انتخـاب رشـته اينترنتـي آزمـون )از تـاريخ  ٩٧/٠٣/١٢لعايـت

 ، (٩٧/٠٣/٢٤دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي بودهاند ،حتي در صورت فارغ التحصيلي و ارائه اصل مدرك كارشناسي و يـا فـرم
مدرك كارشناسي ،ﻻزم است معدل كل واحدهاي گذرانده تا تـاريخ  ٩٦/١١/٣٠را در فـرم مخصـوص)معدل( صـفحه  ٤٠دفترچـه راهنمـاي

ثبتنام كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي رسيده است؛ به هنگام ثبتنام ارائه نمايند.

 -٤پذيرفته شدگاني كه مقطع كارشناسي آنان ناپيوسته است مي بايست تصوير مدرك كارداني كه معدل كل دوره در آن درج شده باشد را نيز
ارائه نماند.

 -٥اصل شناسنامه و كارت ملي و يك سري فتوكپي از تمام صفحات آنها.
 -٦چهار قطعه عكس تمام رخ  ٣×٤تهيه شده در سال جاري.
 -٧براي پذيرفته شدگان مرد تصوير مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه بـه بنـد »مقـررات وظيفـه عمـومي« منـدرج در دفترچـه
راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته نيمهمتمركز سال  ٩٧مشخص كند و در زمان ثبت نام اينترنتي آنرا
در سامانه قرار داده است). ).فارغ التحصيﻼن سال آخر مي بايست اصل نامه ابطال معافيت تحصيلي مقطع قبلي را ارائه نمايند(.

 -٨حكم مرخصي ساﻻنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
ارائه اصل موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ التحصيﻼن رشته هاي دبي ري از اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان

محل تعهد و خدمت الزامي است.

 - ٩ﻻزم است دانشجويان پس از دريافت شماره دانشجويي مجددا به سامانه امور آموزشي دانشگاه به آدرس  erp.guilan.ac.irمراجعه
نموده و از گزينه مكاتبات اداري/فرم هاي درخواست  /اخذ تاييديه مدرك پايه ،اطﻼعات مربوطه را مطابق راهنماي سامانه تكميل و
نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.
-

الصاق فايل اسكن شده مدرك تحصيلي مقطع مورد نظر ،به درخواست تاييديه الزامي است.

-

پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد كه مدرك كارشناسي آنان ناپيوسته است ﻻزم است فرم هاي يادشده را براي مقاطع
كارشناسي و كارداني به طور جداگانه تكميل و ارسال نمايند.

توضيحات:

 مدارك زير مربوط به پذيرفته شدگان ﻻزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد نيمسال دوم تحصيل جاري واصل يا توسط پذيرفته شدگانارائه شود .در غير اين صورت از ثبت نام آنان جلوگيري خواهد شد.
-(٢گواهي تاييد شده استفاده از امتياز رتبه اولي مقطع كارشناسي براي پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مربوطه

 -(٣ريز نمرات و تاييديه تحصيلي دوره كارشناسي

 -(٤ريزنمرات و تاييديه تحصيلي دوره كارداني )مربوط به پذيرفته شدگاني كه مقطع كارشناسي آنان ناپيوسته است(.

