مدارك الزم براي ثبتنام غیرحضوري پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال  1400دانشگاه گیالن
 -1اسکن اصل مدرك كارشناسي(گواهي موقت یا دانشنامه) مورد تایيد وزارت علوم  ،تحقيقات و فنآوري یا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و یا شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي درج شده باشد.
توضیح -1پذیرفتهشدگاني كه به دالیل قانوني قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي با درج معدل نميباشند ،الزم است كه اصلل گلواهي
تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذكور را با محتواي فرم ملدرك كارشناسلي و معلدل ارائله نماینلد.
فارغ التحصیالن تا تاریخ  1400/04/31می بایست گواهی موقت فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.
توضیح -2آن دسته از پذیرفتهشدگاني كه در زمان اعالم نتایج اوليه و تکميل فرم انتخاب رشته اینترنتي (مورخ  1400/06/10لغایت
 )1400/06/13دانشجوي سال آخر بودهاند و حداكثر تا تاریخ  1400/07/30فارغالتحصيل ميشوند ،دانشجوي سال آخر شناخته شده،
حتی در صورت فارغ التحصیلی و ارائه اصل مدرك کارشناسی و یا فرم مدرك کارشناسی ،الزم است معدل كل واحدهاي
گذرانده تا تاریخ  99/11/30را در فرم ميانگين تعداد واحد هاي گذرانده( صفحه  512دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون) كه به تایيد
دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي رسيده است؛ به هنگام ثبتنام ارائه نمایند.
توضیح -3پذیرفته شدگاني كه مقطع كارشناسي آنان ناپيوسته است مي بایست تصویر مدرك كارداني كه معدل كل دوره در آن درج
شده باشد را نيز ارائه نمایند.
-2اسکن كليه صفحات شناسنامه و پشت و روي كارت ملي
-3اسکن عکس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري
 -4براي پذیرفته شدگان مرد تصویر مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظيفه عملومي» منلدرج در دفترچله
راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته نيمهمتمركز سال  1400مشلخ

كنلد(.فاارغ التحصایالن

سال آخر می بایست اصل نامه ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی را ارائه نمایند).
تمامي پذیرفته شدگان مشمول معافيت تحصيلي مي بایست مطابق راهنماي مربوطه ،درخواست معافيت تحصيلي را به یکي از روش هاي
ذیل ثبت نمایند و در صورت اخذ مجوز ثبت نام موقت ،تصویر یا اسکرین شات آن را در قسمت اسکن مدارك نظام وظیفه
سامانه ثبت نام غیر حضوري بارگذاري نمایند:
الف -ثبت درخواست معافيت تحصيلي در سایت www.epolice.ir
ب -ثبت گزینه درخواست فرم معافيت تحصيلي در سامانه ثبت نام اینترنتي دانشگاه .
ضمناً پذیرفته شدگان غير مشمول معافيت تحصيلي (كارت پایان خدمت و معافيت دایم و  )...فقط مدرك نظام وظيفه خود را در قسمت
اسکن مدرك نظام وظيفه بارگذاري نموده و مجاز به ثبت درخواست در سایت  www.epolice.irنمي باشند.
 -5اسکن گواهي تایيد شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) براي آن دسلته از متقاضلياني كله بلا
امتياز رتبه اول پذیرفته شدهاند.
 -6اسکن حکم مرخصي ساالنه یا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط براي فارغ التحصیالن رشته هاي دبیري از اداره آموزش و پارورش شررساتان محال
تعرد و خدمت الزامي است.

