اطالعیه شماره  :2مدارک مورد نیاز برای ثبتنام

مدارک مورد نیاز عبارتند از:
 -1مدرک 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.
الزم به ذکر است که دریافت تاییدیه تحصیلی برای مقاطع آموزش عالی بصورت الکترونیکی ،از
طریق سامانه استعالم مدرک تحصیلی به آدرس  https://estelam.msrt.irمیسر میباشد.

 -1-1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم
است گواهی تائید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی
(لیسانس) با محتوای فرم شماره  2در اطالعیه شماره  5را ارائه نمایند.

 -1-2آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته
(مورخ  1401/04/01لغایت  )1401/04/06دانشجوی سال آخر بوده اند و حداکثر تا تاریخ
 1401/06/31فارغ التحصیل می شوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل
دانشجویان سال آخر ( فرم شماره  3در اطالعیه شماره  )5را از موسسه آموزش عالی محل فارغ
التحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.

 .2شناسنامه و کارت ملی
 6 .3قطعه عکس تمام رخ  3*4تهیه شده در سال جاری
 . 4مدرکی که وضعیت نظام وظیفه ( معافیت ،پایان خدمت و  )...را مشخص کند ( برای برادران)
 .5حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

 . 6متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران و یا رزمندگان پذیرفته شده اند در زمان ثبت
نام نیازی به ارائه تائی دیه سهمیه ثبت نامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه
آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.

 . 7گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ( لیسانس)
برای آن دسته از متقاضیانی که با توجه به مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
به شماره  21/77897مورخ  1393/05/05شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند( فرم شماره  1در اطالعیه شماره )5

 . 8اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط برای فارغ التحصیالن رشته های دبیری از اداره
آموزش و پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت خویش

 .9فرم منشور اخالقی ( فرم شماره  7در اطالعیه شماره ) 5

 .10کد رهگیری از سامانه سالمت

 .11فرم تعهد بهره مندی از آموزش رایگان ( فرم شماره  4در اطالعیه شماره ) 5

یادآوری های مهم
 -1ثبت نام محصرا در تاریخهای اعالم شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج
در این اطالعیه صورت می پذیرد.
 -2در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل  ،چنانچه مشخص گردد متقاضی حقایق را
کتمان نموده و اطالعات غلطی ارائه نموده است و واجد شرایط نمی باشد قبولی وی
باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 -3معدل مدرک کارشنا سی پذیرفته شده باید با معدلی که قبال در زمان ثبت نام برای
شرکت در آزمون به سازمان اعالم نموده ،و یا در مراحل بعد اصالح نموده است ،یکسان
باشد .بدهی است از ثبت نام قطعی آن دسته از متقاضیان که دارای مغایرت معدل باشند(
معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد) خودداری
خواهد شد .
 -4نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامی ارسالی به تمامی دانشگاهها و موسسات پذیرنده
دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1401ابالغ گردیده
است تا از پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل ( معدل مندرج در مدرک تحصیلی
آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالی از طرف متقاضیان به این سازمان
باشد ) می باشند ،صرفا ثبت نام موقت و مشروط بعمل آید ،لذا ضرورت دارد این دسته
از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نموده و مدارک الزم مندرج در
این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسی الزم در
مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد .متقاضیان که دارای مغایرت معدل می باشند
می بایست وضعیت نهایی خود را تا پایان آذرماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری نموده
و از مراجعه به این سازمان جدا خودداری نمایند.
 -5پذیرفته شدگانی که پذیرش کد رشته محل قبولی آنها برای نیمسال اول سال تحصیلی
 1402-1401باشد ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ  1401/07/30نسبت به اخذ مدرک
کارشناسی خود اقدام نمایند.
آموزش
دانشگاه علم و فناوری مازندران

