
 

 1399سال  )پذیرش براساس سوابق آموزشی( کارشناسی ارشدثبت نام  مراحل و مدارک مورد نیاز

 دانشگاه عدالت 

مندرج درسایت    دانشگاه1399سال تحصیلی    کارشناسی ارشد  ثبت نامکاربرگ تقاضا نامه جهت  و چاپ  تکمیل   -1

  (https://golestan.edalat.ac.ir)به آدرس  گلستان

( و رمز u991+  کدملیخواهشمند است جهت ورود به سامانه گلستان شناسه کاربری)شماره    گرامی  داوطلبین* تبصره:  

 عبور کد ملی هر داوطب می باشد.                                                          

 (A4) در ورق  . سری  یک تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و کارت ملی   -2

 جدید  رنگیرخ و  پشت نویسی شده تمام    3*4قطعه عکس    شش -3

 .سسه آموزشیتوسط دانشگاه یا مؤتائید شده  و ریزنمرات  مدرک کارشناسی  اصل   و   تصویر -4

تعهد فرم    (30/07/1399)فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ   تبصره : دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی می بایست*

 تکمیل و به تأیید معاون آموزشی دانشگاه ذیربط برسانند.  راپیوست    به  (3و2شماره فراغت از تحصیل )فرم  

 . وجود(ارائه مدرک زبان )در صورت   -5

 مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید.  -6

پذیرفتگان با سهمیه رزمندگان و یا ایثارگران در زمان ثبت نام ملزم به ارائه فرم و یا مدرکی با تایید سهمیه ثبت نامی  -7

 خود از سوی ارگان های ذیربط به این دانشگاه اعالم نمایند. 

                                                    * کلیه مدارک فوق الذکر می بایست در سامانه گلستان نیز بارگذاری گردد.                                                          

و پذیرش نهایی نه گلستان  پس از تکمیل اطالعات اولیه در ساما کلیه پذیرفته شدگان الزم است اصل مدارک فوق را   -8

 که متعاقباً اعالم خواهد شد به اداره آموزش تحویل نمایند. 

 دانشگاه برای دانشجویان پذیرفته شده  نهایی  در خصوص خوابگاه تعهدی نخواهد داشت.   *

                                                                                                                    دانشگاه می باشد.  ء هیات امنا  وب وزارت محترم علوم، تحقیقات وفناوری ومیزان شهریه این دوره براساس تعرفه مص  *

  انتخاب واحد  مراجعه حضوری جهت پذیرش نهایی و ثبت نام وکلیه داوطلبان می بایست تمام موارد فوق الذکر را در روز    *

   ه باشند.همراه خود داشت

  19/10/1399حداکثر تا تاریخ  در سامانه گلستان    و انتخاب واحد  اطالعات داوطلبانمدارک ، بارگذاری    مهلت ثبت نام ،   *

 می باشد. 

 انتخاب واحد پس از پذیرش نهایی و تایید اداره آموزش امکان پذیر می باشد.   *تبصره : 

                                                                                   

 دانشگاه عدالتتکمیلی    تحصیالتو  آموزش  معاونت                                                                                         

 


