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 خواهشمند است قبل از هر اقدامي اطالعيه حاضر را مطالعه نموده و بعد از آن اقدام به ثبت نام نماييد.

. 

 به ،ينبا توجه به شرايط خاص ناشي از کرونا و همچنين مصوبات ستاد استا ميبد در دانشگاه پذيرش و نامثبت فرآيند رساندمي به استحضار

بدين معنا که پذيرش قطعي هر دانشجو منوط به ثبت نام است.  و تحويل مدارك )از طريق پست پيشتاز( (غيرحضوری) اينترنتي صورتدو 

 ماهمهر 30تاريخ تا  پستي حداکثر صورتبهخواسته شده  مداركاصل تحويل سپس و  1400 ماه مهر 12لغايت  7 روزهای در غيرحضوری

 است.

 مراجعه Golestan.meybod.ac.ir آدرس به دانشگاه ميبد آموزشي جهت انجام پذيرش غيرحضوری به سامانه شدگانپذيرفتهالزم است 

 ضمن اصل مدارك در .اينترنتي و بارگذاری مدارك نمايند نامثبت به اقدام که در سامانه گلستان قرارگرفته نامثبت راهنمای به توجه با و نموده

 يحيي والمسلميناالسالمحجت مرحوم بلوار 2 کيلومتر مقدس، دفاع ميدان خرمشهر، بلوار ميبد، يزد،از طريق پست پيشتاز به آدرس:  بايد

 ارسال گردد. رشته..... دوره ......(کارشناسي  شدگانپذيرفته)مربوط به مدارك  زاده، آموزش دانشگاه ميبد

 توجه:

 شدهانجام توسط آموزش دانشگاه غيرحضوری نامثبت تائيدپس از  جديدالورود در اين نيمسال، بصورت اتوماتيكدانشجويان انتخاب واحد  -

مجازی و از طريق سامانه مجازی  صورتبه 17/07/1400 از تاريخنيز  هاکالسشروع نيازی به انجام انتخاب واحد توسط دانشجو نيست. و 

اطالعات بيشتر در سامانه آموزش مجازی دانشگاه ميبد به آدرس خواهد بود. ) Adobe Connect دانشگاه ميبد و بر بستر

http://vc.meybod.ac.ir موجود است). 

 دانشجويانحضوری بالفاصله پس از انجام پذيرش  صورتبه هاکالساختصاص خوابگاه به دانشجويان غيربومي در صورت برگزاری  -

 برگزاری کالسها بصورت مجازی، چنين امكاني فراهم نيست.شرايط کرونايي و ولي درحال حاضر با توجه به  وجود دارد

الزم را در مرحله بارگذاری  هایفرم، هاآنذيل آن را دانلود نموده و پس از تكميل  هایفرمگرامي، اين اطالعيه و  شدگانپذيرفتهالزم است 

پست به اداره آموزش دانشگاه ميبد  شدهمشخصرا نيز در بازه زماني  و مدارك هافرماصل مدارك در پذيرش غيرحضوری ارسال نموده و 

 نمايند. پيشتاز

در مقطع قبلي خود فارغ التحصيل شوند که در غير اين صورت در هر موقع که اين  31/06/1400الزم است دانشجويان حداکثر تا تاريخ  -

)با توجه به برگزاری امتحانات جبراني دوره پيش  شده و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.لغو مساله مشخص شود قبولي آنان 

( در نيمه دوم شهريورماه، در 6-3-3زدهم )برای نظام آموزشي دانشگاهي )برای نظام آموزشي سالي واحدی يا ترمي واحدی( و يا پايه دوا

صورتي که پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي فراغت از تحصيل نگردند، الزم است تعهدی مبني بر ارائه گواهي فارغ 

، قبولي 30/07/1400نشدن گواهي مذکور تا تاريخ . بديهي است در صورت ارائه به دانشگاه ارائه نمايند 31/06/1400التحصيلي تا تاريخ 

 (آنان لغو مي شود.

ددانشگاه ميب 1400-1401نوورود سال تحصيلي شدگان نام پذيرفتهاطالعيه ثبت  

(يا از طريق سوابق تحصيلي آزمون و از طريق)  
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و پر کردن اقالم داده ای  http://emt.medu.irدريافت تاييديه مدرك تحصيلي دانشجويان جديد الورود صرفاً با مراجعه به سايت  -

 فتي را در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نامي دانشگاه وارد نمايند.امكان پذير است که الزم است کد رهگيری دريا

با توجه به اينكه تمامي مدارك تحصيلي تحويلي به دانشگاه ميبد به هيچ عنوان تا پايان تحصيالت مرجوع نمي گردد، لذا موکدًا توصيه  -

 نموده و نزد خود نگهداريد. مي شود از تمامي مدارك خود، به تعداد الزم کپي و يا کپي برابر اصل تهيه

  نها توسط آدانشجويان عزيز توجه نمايند که تا زمان تحويل مدارك و تطابق مدارك بارگذاری شده با اصل مدارك و تاييد نهايي

ان ات عنو. لذا در هر زمان از پذيرش و تحصيل، مغايرتي در مدارك بارگذاری شده و اظهاردانشگاه، ثبت نام بصورت موقت خواهد بود

انشجو دغيرحضوری محرز شود، قبولي دانشجو لغو و به سازمان  سنجش آموزش کشور اطالع داده خواهد شد و  شده در فرمهای ثبت نام

  م نمايند.حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. بنابراين پذيرفته شدگان عزيز الزم است تمامي مراحل ثبت نام را با دقت کامل انجا

 :جهت تكميل و بارگذاری الزم هایفرم -الف

 250اکثر حجم از آنها با حداسكن مناسب و خوانا و پس از تكميل، فرمهای مربوطه ذيل اطالعيه حاضر را چاپ نموده پذيرفته شدگان بايد 

يز به همراه ناصل فرم تكميل شده را و بارگذاری نمايند تهيه نمايند و در مراحل ثبت نام غيرحضوری )اينترنتي(  jpgکيلوبايت و فرمت 

 ساير مدارك به دانشگاه پست نمايند.

 کليه پذيرفته شدگان دوره های روزانه و نوبت دوم ملزم به تكميل اين فرم )فرم اخذ تعهد( مي باشند. :1فرم شماره  -

)فرم اخذ  4ماره ش، رزمندگان و ايثارگران، ملزم به تكميل فرم 1کليه پذيرفته شدگان دوره روزانه با سهميه قبولي منطقه  :4فرم شماره  -

 تعهد( مي باشند.

اخذ تعهد( مي  )فرم 5، ملزم به تكميل فرم شماره 3و منطقه  2کليه پذيرفته شدگان دوره روزانه با سهميه قبولي منطقه  :5فرم شماره  -

 ند.باش

 حتماً بايد در مرحله ارسال مدارك بارگذاری شود.( 5يا  4)تصوير يكي از فرمهای شماره 

تكميل  فرم مقررات نظام وظيفه )مخصوص دانشجويان مشمول نظام وظيفه( )برخوردار از معافيت تحصيلي( )تصوير فرم :6 فرم شماره -

 شده بايد در مرحله ارسال مدارك حتماً بارگذاری شود.(

  فقط برای کارمندان دولتحكم مرخصي ساالنه يا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع  :12رم شماره ف -

 1400شرکت کننده در آزمون سراسری سال  داوطلبين اتباع خارجه فرم مشخصات :15فرم شماره  -

، در مرحله گشتتكميل و امضا شده با درج اثر ان تصوير فرم، ضوابط رفتاری و پوشش دانشجويان دانشگاه ميبد )فرم منشور اخالقي -

 ارسال مدارك بارگذاری شود.(

 ، در مرحله ارسال مدارك بارگذاری شود.(تصوير فرم تكميل و امضا شده) فرم پرسشنامه دانشجويي -

 :الزم جهت بارگذاری مدارك -ب

ل آنها را برای ثبت نام غير حضوری، بارگذاری شود و اص نمايند تا در مراحلاسكن  الزم است پذيرفته شدگان گرامي، مدارك الزم را

 زمان مراجعه حضوری ارائه نمايند.

 و پشت کارت ملي بايد بصورت مجزا اسكن شود. يکارت مل روی -

 صفحه اول شناسنامه -

 صفحه دوم و سوم شناسنامه )صفحه مشخصات همسر و فرزندان( -

 صفحه توضيحات شناسنامه -

 يا معافيت دائم نظام وظيفه برای پذيرفته شدگان فاقد معافيت تحصيلي کارت پايان خدمت -
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 و با پوشش مناسب و زمينه سفيد jpgبا پسوند  3×4عكس  -

 (6-3-3اصل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه )مخصوص داوطلبان نظام آموزشي جديد  -

 (6-3-3)پايه های دهم تا دوازدهم( )مخصوص داوطلبان نظام آموزشي جديد اصل کارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان  -

 (6-3-3)گزارش کلي سوابق تحصيلي پايه های دهم تا دوازدهم( )مخصوص داوطلبان نظام آموزشي جديد  602فرم  -

 اصل مدارك پيش دانشگاهي يا گواهي موقت پيش دانشگاهي -

 اصل مدرك ديپلم يا گواهي موقت ديپلم -

 اصل کارنامه فارغ التحصيلي )ريز نمرات( دوره متوسطه دوم -

 اصل کارنامه فارغ التحصيلي )ريز نمرات( دوره پيش دانشگاهي -

 رسيد درخواست دريافت تاييديه مدرك تحصيلي اخذ شده از دفتر پيشخوان دولت -

 شامل ياندانشجو به دانشگاه سوی از عمومي تخدما ارائه هزينه است الزم: پرداخت هزينه خدمات عمومي به تمامي دانشجويان -ج

 شود. پرداخت یرحضوريغ نامثبت فرايند در تحصيل، کل دوران در غيره و دانشجويي بيمه دانشجويي، کارت صدور هزينه

 

 

 

  )پرسنل  ومتعهدين دبيری ، فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت دائم پذيرفته شدگاندر مراحل ثبت نام غير حضوری )اينترنتي

مات شوند، الزم است با ورود به سامانه خدميمحسوب  «مشمول»وضعيت نظام وظيفه که به نوعي از نظر  نظامي و انتظامي

 ليافيت تحصيو وارد کردن اطالعات هويتي و تحصيلي خود، نسبت به دريافت مع  epolice.ir به آدرس الكترونيك انتظامي

 .اقدام نمايند بصورت الكترونيك

 نجش، س، الزم است تا پس از اعالم نتايج از سوی سازمان پذيرفته شدگان پسر که در حال انجام خدمت نظام وظيفه مي باشند

يگان خدمتي،  + و طي مراحل ترخيص از10بالفاصله به دانشگاه ميبد مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه و مراجعه به دفاتر پليس 

بت از خدمت نظام وظيفه ترخيص شده و سپس مرحله ثبت نام حضوری خود را به انجام رسانند که در غير اين صورت امكان ث

 ريد.(تماس بگي 03533212214)در صورت سوال در اين زمينه با شماره ثابت  جود نخواهد داشت.نام آنان در دانشگاه ميبد و

 ر سامانه دهای سالمت جسم و روان خود را پرسشنامه حتماً دانشجويان گرامي الزم است به لينك های زير نيز مراجعه نموده و

 فرم تكميل شده را به همراه ساير مدارك، پست نمايند. سجاد، تكميل نمايند و 

 لينك کارنامه سالمت روان:                             ir/mentalhealthsaorg..http://portal 

  http://portal.saorg.ir/physicalhealth                            :لينك کارنامه سالمت جسم

 =1311http://smauni.ir/?page_id       اجتماعي دانشجويان: -لينك پرسشنامه فرهنگي

 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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 غيرحضوری )اينترنتي( توجه به نكات زير الزم است: نامثبتبرای انجام 

  مرورگر استفاده ازInternet Explorer  به باال 10نسخه  

   مراجعه به سامانه آموزشي گلستان دانشگاه ميبد به آدرسGolestan.meybod.ac.ir  ر د)راهنمای پذيرش غيرحضوری نيز

 اين قسمت قرار دارد.(

  100در کادر مربوطه که برای ورود به سيستم بايد دانشجويان با آزمون شناسه کاربری و گذرواژه تايپu شماره ای را به ابتد

 استفاده نمايند. گذرواژه عنوانبه کد مليشناسه کاربری و از  عنوانبهه نموده و از آن اضاف خود داوطلبي

 100برای ورود به سيستم بايد  پذيرفته شده از طريق سوابق تحصيلي دانشجويانb موده و از آن را به ابتدای کد ملي خود اضافه ن

 استفاده نمايند. گذرواژه عنوانبهشناسه کاربری و از کد ملي  عنوانبه

  ،ايند.و کليه اطالعات را تكميل نم واردشدهغيرحضوری  نامثبتدر مرحله بعد از قسمت دانشجو 

  نمايند.دهديمقرار  هاآنکه سيستم در اختيار به چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو اقدام  تيدرنها ، 

 

پس  از سيستم آموزشي گلستان است. مشخصات کامل دانشجوچاپ نشانه کامل شدن ثبت نام غيرحضوری، ديدن اعالم  

ست و الزم ااز بارگذاری و تكميل مراحل پذيرش غيرحضوری و تاييد دانشگاه، گواهي پذيرش غيرحضوری نيز قابل چاپ است 

  با ساير مدارك، پست شود.

  
 ه اوليه، لطفاً شناسه کاربری و گذرواژه اختصاص يافته خود را پس از اولين ورود به سيستم گلستان و تغيير شناسه و گذرواژ

 يادداشت نموده تا در مراجعات بعدی مورد استفاده قرار دهيد.

  :هشمند است کند. لذا خوايير ميبعد از پذيرش نهايي، برای ورود به سامانه گلستان نام کاربری به شماره دانشجويي تغ** مهم

بعد از اولين  شماره دانشجويي خود را قبل از پذيرش نهايي، در سامانه گلستان مشاهده و يادداشت فرماييد. موکداً توصيه مي شود

 ورود، کلمه عبور خود را تغيير دهيد.

 2218ی واحد آموزش دانشگاه هاشماره در ساعات اداری با تواننديمدانشجويان عزيز سؤال،  داشتن هرگونه صورت در-

 .نمايند حاصل تماس 03533212210

 
 ا سپاسب                                                                                                                             

 آموزش دانشگاه ميبد
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