بسمه تعالی
به غیر از مدارک ذکرشده در راهنمای ثبتنام ورودیهای جدید دانشگاه تبریز ،الزم است پذیرفتهشدگان
مقطع کارشناسیارشد مدارک به شرح زیر را آماده و در زمان ثبتنام الکترونیکی بارگذاری نموده و سپس
به نشانی دانشکده محل قبولی پست نمایند.
 -1مدرك كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقالب فرهنگي

كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده باشد( .الزم است تصوير مدرك در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل مدرك
توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال شود)
 -1-1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم است گواهی تایید شده توسط
دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) با محتوي «فرم مدرک کارشناسی و معدل برای آن دسته از پذیرفته-
شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمیباشند» را ارائه نمايند .پذيرفتهشدگان ميتوانند اين فرم را از وبسايت
سازمان سنجش دريافت نمايند.
 -2-1آن دسته از پذيرفتهشدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (مورخ  99/06/15لغايت  )99/06/18دانشجوي
سال آخر بودهاند و حداكثر تا تاريخ  99/07/30فارغالتحصيل ميشوند ،دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل
دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  44دفترچه راهنمای (شماره  )1یا صفحه  423دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای
تحصیلی (شماره  )2را از موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه محل
قبولي ارائه نمايند.
 -3-1براساس مصوبه جلسه  368مورخ  74/11/30شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مركز مديريت
حوزههاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان ،فضال و طالب حوزههاي علميه كه بر اساس مدرك صادر شده توسط
مراکز فوق دوره سطح  2را گذراندهاند و یا تا تاریخ  99/07/30فارغالتحصیل میشوند ،منحصراً مجاز بودهاند در هر يك از
كدرشتههاي امتحاني گروه علوم انساني ثبتنام و در آزمون آن شركت نمايند و در صورت پذيرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس پيشنياز
به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند .بديهي است اين دسته از متقاضيان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط
مركز مديريت حوزههاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.
 -4-1پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل میباشند الزم است واجد شرایط مفاد «آييننامه شركت دارندگان مدارك
معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع باالتر» مصوب جلسه  845مورخ  92/04/15شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره  2/77633مورخ  92/05/28توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي ابالغ گرديده ،باشند.
 -5-1براساس مصوبه جلسه  771مورخ  94/08/26شوراي عالي انقالب فرهنگي ،همه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان
که طی سالهای  1377تا  1381به دورههاي مذكور راه يافتهاند ،حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره  77633/2مورخ  94/05/28براي
ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار ميشوند.
استثناء :آن دسته از متقاضياني كه دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت نمودهاند ،معدل فارغ-
التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي آنان ،لحاظ گرديده و الزم است مطابق بند يك
فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.

صفحه 1

 -2تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير كارت ملي (پشت و رو در يك صفحه)
 -3دو قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري (الزم است اسكن عكس در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل مدرك
توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال شود)
 -4مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه  3دفترچه راهنماي شماره يك آزمون ورودي
دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1399مشخص كند (براي برادران).
 -5حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
 -6متقاضياني كه با استفاده از سهميه ايثارگران و يا رزمندگان پذيرفته شدهاند در زمان ثبتنام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبتنامي از
سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد
 -7گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) براي آن دسته از متقاضياني كه با توجه به مفاد
آييننامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره  21/77897مورخ  93/05/05شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذيرفته شدهاند( .الزم است اسكن اين گواهي در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل آن
توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال شود)
 -8تكميل برگه تقاضانامه براي بهرهمندي از مزاياي آموزش رايگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور براي پذيرفتهشدگان دورهي
روزانه( .الزم است اسكن برگه تكميل شده در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل آن توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك
به نشاني دانشكده محل قبولي ارسال شود) (تکمیل ،بارگذاری در ثبتنام الکترونیکی و ارسال اصل این برگه برای پذیرفتهشدگان
دورهی روزانه ،اجباری است)
 -9موافقتنامه كتبي و بدون قيد شرط براي فارغالتحصيالن رشتههاي دبيري از اداره آموزش و پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت
خويش( .الزم است اسكن گواهي در زمان ثبتنام الكترونيكي بارگذاري شده و اصل آن توسط پست پيشتاز به همراه ساير مدارك به نشاني
دانشكده محل قبولي ارسال شود)

د-یادآوری های مهم
 -1ثبتنام منحصراً در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  11و  99/08/12و طبق شرح مراحل ثبتنام ارائه شده در وبسایت دانشگاه
تبریز صورت میپذیرد و عدم اقدام پذيرفتهشدگان در اين تاريخ براي ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
 -2در هر مرحله از ثبتنام يا هنگام تحصيل ،چنانچه مشخ ص گردد متقاضي حقايق را كتمان نموده و اطالعات غلطي ارائه نموده است و
واجد شرايط نميباشد قبولي وي باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
 -3براساس ضوابط پذیرفتهشدگان رشتههای تحصیلی دوره روزانه آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  ،1399اعم از
اینکه در دانشگاه محل قبولی خود ثبتنام نموده و یا ننموده باشند حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل ،مجاز به ثبتنام و
شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1400نمیباشند.

صفحه 2

ال در زمان ثبتنام براي شركت در آزمون به سازمان اعالم نموده ،و يا در مراحل
 -4معدل مدرك كارشناسي پذيرفته شده بايد با معدلي كه قب ا
بعد اصالح نموده است ،يكسان باشد .بديهي است از ثبت نام قطعی آن دسته از متقاضیانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل
مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد) خودداری خواهد شد.
 -5نظر به اينكه در دستورالعمل ثبتنامي ارسالي به تمامي دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد
ناپيوسته سال  1399ابالغ گرديده 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) میباشند ،صرفاً ثبتنام موقت و مشروط بعمل
آید ،لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفتهشدگان ،طبق راهنماي ثبتنام دانشگاه تبريز ،ثبتنام اوليه انجام داده مدارك الزم را ارائه نمايند
تا ثبت نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد .متقاضیانی که دارای مغایرت معدل
میباشند میبایست وضعیت نهایی خود را تا پایان آذر ماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری نموده و از مراجعه به سازمان سمجش
جداً خودداری نمایند .درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند ميتوانند از روشهايي كه در انتهاي اين اطالعيه اعالم گرديده با
اين سازمان مكاتبه نمايند.
 -7پذيرفته شدگاني كه پذيرش كدرشته محل قبولي آنها براي نيمسال اول سال تحصيلي  99-1400باشد ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ
 99/07/30نسبت به اخذ مدرک کارشناسی خود اقدام نمایند .ضمناا آن دسته از پذيرفته شدگاني كه پذیرش کدرشته محل قبولی
آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی ( 99-1400بهمن ماه) باشد میتوانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ 99/11/30
ارائه نمایند و در غير اين صورت از آنان ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن «كان لم يكن» تلقي شدن قبولي آنان طبق مقررات با آنان
رفتار خواهد شد.

تبصره  :1آن دسته از پذیرفته شدگان نیم سال اول که همه واحدهای درسی آنان تا  99/07/30با موفقیت به اتمام برسد ولي
زمان اعالم فراغت از تحصيل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی  99-1400واحدی اخذ نکرده باشند و
یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد ) تا تاریخ  99/09/30باشد ،ميتوانند با ارائه گواهي مربوط به موسسه
محل قبولي مراجعه نمايند.
تبصره  :2آن دسته از پذیرفتهشدگان نیم سال دوم (بهمن ماه سال  )99که همه واحدهای درسی آنان تا  99/11/30با موفقيت به
اتمام برسد ولي زمان اعالم فراغت از تحصيل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال دوم سال تحصیلی  99-1400واحدی اخذ
نکرده باشند و یا واحد درسی اخذ شده آنان به صورت معرفی به استاد باشد) تا تاریخ 99/12/20باشد ،ميتوانند با ارائه گواهي
مربوط به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
 -8در هر مرحله از آزمون (ثبتنام ،پذيرش و يا هنگام تحصيل) ،چنانچه مشخص گردد كه متقاضي حقايق را كتمان نموده و يا اطالعات
غلطي ارائه و واجد شرايط نميباشد ،قبولي وي لغو و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

صفحه 3

