
  دانشگاه صنعتي اصفهان 1400 سال دكتريآزمون  ذيرفته شدگانپ
  

  golestan.iut.ac.irسايت گلستان     به صورت غيرحضوري  15/6/1400لغايت  14/6/1400  غير حضوري پذيرش
  golestan.iut.ac.ir  سايت گلستان   به صورت غيرحضوري 22/6/1400 لغايت 20/6/1400  ثبت نام و اخذ واحد

  yekta.iut.ac.irسامانه يكتا   به صورت غيرحضوري 27/6/1400  هاشروع كالسزمان 
  

و مرحله (پذيرش در دپذيرش رساند مراحل در دانشگاه صنعتي اصفهان به اطالع ميقبولي ضمن عرض تبريك به مناسبت 
  .استمدرك) به شرح ذيل غيرحضوري و تحويل اصل 

  
  
هاي مربوطه در سايت دانشگاه صنعتي اصفهان  و اداره كل آموزش مطالعه راهنماي پذيرش غيرحضوري و اطالعيه گام اول:

ارتباطي اطالع رساني  هاي و كانال https://amoozesh.iut.ac.irنشاني دانشگاه صنعتي اصفهان به 
https://t.me/IUT_EDU و Instagram.com/iut_edu   

  
  جهت استفاده در گام بعدياسكن اصل مدارك ذيل و ذخيره آن  گام دوم:

 جديد 3×  4عكس تمام رخ پرسنلي  -

 صفحات اول و دوم شناسنامه  -

 كارت ملي (پشت و رو)  -

 التحصيالن سال آخرمخصوص فارغمعدل فرم يا مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مدرك تحصيلي  -

 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -

  .باشد jpgو حداكثر كيفيت وبا فرمت مشخص شده فايل اسكن شده با حداقل حجم نكته بسيار مهم: 
  

و انجام مراحل پذيرش اينترنتي، پرداخت اينترنتي شامل هزينه خدمات جانبي (كارت دانشجويي، سايت گلستان مراجعه به  گام سوم:
پرداز) با استفاده شهريه (فقط دانشجويان شهريهتشكيل پرونده الكترونيكي و پرونده بهداشتي) براي كليه پذيرفته شدگان و 

  هاي شتاب به وسيله رمز پويااز كارت
  

  مداركاصل ساير در زمان اعالم شده به همراه آن تحويل  امضا شده و تعهدهاي ذخيره و چاپ فرم گام چهارم:
  در صورت عدم ارسال فرمهاي تعهد پذيرش شما مخدوش خواهد شد.تذكر: 

  
و  اينترنتي فرايند پذيرشمراحل كليه  درصورت تكميلكارشناس اداره كل آموزش دريافت پيامك تاييد تا زمان انتظار  گام پنجم:

  هاي قبلياينترنتي و اصالح گامدريافت پيامك عدم تاييد درصورت ناتمام بودن يا داشتن مشكل در فرايند پذيرش يا 
  

  چاپ كارت موقت دانشجويي  گام ششم:
  

مراجعه به ) از سيستم گلستان و 5163چاپ گزارش درخواست معافيت تحصيلي (گزارش  :(مخصوص دانشجويان پسر مشمول) گام هفتم
 محل سكونت خود با در دست داشتن اصل نامه ابطال معافيت تحصيلي مقطع قبلي (كارشناسي 10نزديكترين دفاتر پليس +

رك. الزم به ا)، اصل و برابر با اصل مدارك شناسايي و دريافت تاييد معافيت تحصيلي و تحويل آن در زمان تحويل مدارشد
اند به مدت يك ماه ابطال معافيت خود را از دانشگاه مقطع قبلي دريافت ننموده ذكر است دانشجويان سال آخر كه هنوز

ه بآن را  يهمحل سكونت خود اقدام نموده و تاييد 10فرصت دارند نسبت به انجام امور معافيت تحصيلي از دفاتر پليس +
  اين دانشگاه ارسال نمايند

 پذيرش غيرحضوري مرحله اول



وضعيت نظام وظيفه را مشمول انتخاب نمايند  پذيرش غيرحضوري درباشند الزم است زي مي: پذيرفته شدگاني كه درحال انجام خدمت مقدس سرباتذكر
  .مراجعه نمايند 10تا بتوانند درخواست تاييد معافيت تحصيلي را از سيستم دريافت و جهت مراحل معافيت تحصيلي به پليس+

نام ثبت https://portal.saorg.ir/physicalhealthسالمت جسم در سايت  جهت طرح پايشعزيز دانشجويان  :هشتمگام 
نموده و سپس به نزديكترين پايگاه و يا مركز جامع سالمت شهري محل زندگي خود مراجعه و نسبت به تشكيل پرونده 

طرف مركز مربوطه را دريافت نموده و سپس  الكترونيك سالمت (سامانه سيب) اقدام و كد تاييد شده تشكيل پرونده از
مراجعه نمائيد.  )https://clinic.iut.ac.ir(براي چگونگي نحوه ارسال به سايت مركز بهداشت و درمان دانشگاه 

را  خود دانشجوياني كه نسبت به تزريق دوز اول و يا دوز دوم واكسن اقدام كرده اند الزم است اطالعات واكسيناسيون
همچنين براي اطالع دهند.  )salamat_iut(عتي اصفهان از طريق ادمين كانال مركز بهداشت و درمان دانشگاه صن

سالمت  پرسشنامهمراجعه و نسبت به تكيمل  https://portal.saorg.ir/mentalhealthپايش سالمت روان در سايت 
  نگهدارند.براي ارائه به مركز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه و نزد خود خود اقدام نموده و خروجي آن چاپ روان 

  ماه عواقب مشكالت آموزشي بعدي به عهده شخص دانشجو خواهد بود. درصورت عدم انجام اين مرحله ظرف يك :تذكر 
*****  

اخذ واحد هماهنگي الزم را با استاد مشاورآموزشي خود كه در سايت الزم است دانشجو قبل از ثبت نام و تذكر مهم: 
  دانشكده اطالع رساني شده است  انجام دهد.

*****  
 :تغذيه، وام كمك هزينه تحصيلي و ...) به آدرس ،هاي مربوط به تسهيالت رفاهي (اسكانجهت رويت كليه اطالعيهتوانند ميدانشجويان 

https://studentaffairs.iut.ac.ir  
  https://learn.iut.ac.ir :دانشجويان آموزش الكترونيكي به آدرس

  مراجعه نمايند. https://pardis.iut.ac.ir :و دانشجويان پرديس به آدرس
  
  
  

اند، الزم است مدارك ذيل دانشجويي موقت دريافت نموده غيرحضوري خود را تكميل وكارتپذيرفته شدگان كه پذيرش 
روز كاري با مراجعه به يكي از دفاتر پستي محل سكونت خود و طبق چك ليست ارسال مدارك  7را حداكثر ظرف مدت 

  ه پست نمايند.به اين دانشگا نامه منعقد شده با شركت پست جمهوري اسالمي ايران تفاهمو فقط طبق 
  اينترنتيهاي تعهدنامه چاپ و امضاء شده از پذيرش فرم -1
  3×  4قطعه عكس پرسنلي  2 -2
  يكسري كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي به صورت (پشت و رو) -3
  كارشناسي و كارشناسي ارشدگواهينامه موقت يا دانشنامه مقطع اصل  -4
تاييديه معافيت تحصيلي دريافت شده از (تاييد شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي) يا اصل نامه  مدرك نظام وظيفهتصوير برابر اصل  -5

  مخصوص دانشجويان مشمول  سراسر كشور 10پليس + دفاتر
  ويان بورسيه و سهميه مربيان)اصل موافقت محل كار براي ادامه تحصيل (مخصوص دانشج -6

  
  8415683111كدپستي  -اداره پذيرش -ره كل آموزشادا -دانشگاه صنعتي اصفهان -: اصفهانآدرس

  https://amoozesh.iut.ac.irنشاني اينترنتي اداره كل آموزش: 
  iut_edunstagram.com/I و https://t.me/IUT_EDUارتباطي و اطالع رساني:  هاي كانال

  

شود دانشجويان گرامي شود توصيه ميآموزش تا پايان تحصيالت عودت داده نمي كل ه ادارهباز آنجا كه مدارك تحصيلي در هنگام تحويل  :تذكر مهم
  حصيلي تحويلي تهيه و نزد خود نگهدارند.ت كپي و كپي برابر با اصل (درصورت نياز) از مدارك

  
  

  )14الي  8گرامي در صورت داشتن هرگونه سوال در طول ساعات اداري (الزم به ذكراست دانشجويان 
  تماس حاصل نمائيد. 03133911010با شماره  

 مرحله دوم تحويل اصل مدرك


