
 بسمه تعالی                                                                               

سال تحصیلي ورودی  ارشد كارشناسي دوره ی ثبت نام اطالعیه ی 
 دانشگاه مازندران 0411_0410

 «ق آزمون سراسریپذیرفته شدگان از طری»    
 

 
  

                               

 ع می به اطّال 0411-0410ای کلیه ی پذیرفته شدگان نهایی دوره ی کارشناسی ارشد  سال تحصیلی وی موفقیت برتبریک و آرز عرض نضم  

ضمناً نحوه ی ثبت نام و انتخاب واحد  شرح ذیل اعالم می گردد: حروف الفبا، در دو مرحله، بهاس براس انتخاب واحد اند که ثبت نام ورس

 استعداد های درخشان متعاقباً اعالم خواهد شد.طریق آیین نامه ی پذیرفته شدگان از 

  

 مرحله ي اول( ثبت نام اينترنتي)آنالین(

 در روزهاي زير، با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی دانشگاه مازندران انجام مي پذيرد. حروف الفبا اساساينترنتي پذيرفته شدگان بر نام ثبت    

   

 ف ـ س (حروف ) ال 14/10/0411 سه شنبه

 وف ) ش ـ ی (حر 15/10/0411 شنبهچهار

 ثبت نام با تأخیر 16/10/0411 شنبهپنج 

 

  تذکرات الزم:

 می باشد. ارسال مدارک و تکمیل فرم ها می گردد و ثبت نام قطعی منوط به .ثبت نام در این مرحله مشروط قلمداد0

 

 ا انجام دهند.انتخاب واحد ر ،ساعت بعد 44و د ثبت نام نماینآنالین  به صورتتوجه: پذیرفته شدگان در ابتدا 

 آنالین: و انتخاب واحدنشانی پایگاه جهت ثبت نام 

http://golestan.umz.ac.ir 

 :جهت ورود به سیستم 

 « u001شماره داوطلبی »شناسه کاربری : 

 ید.مایده ناستفا« د ملی شماره ده رقمی ک  »گذر واژه 

 

 به سامانه، شماره دانشجویی خود را جهت انتخاب واحد یادداشت نمایید.()لطفا بعد از ورود 

ین، مدارک فيزیکی ارسالی بررسی نمی گردد. همچنين ال: ثبت نام مرحله اول الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام آنتذکر مهم

ازندران بصورت مشروط بوده و تائيد نهایی متقاضيان در دانشگاه م ذیرشو پ هایی نمی باشدثبت نام مرحله اول به منزله تائيد ن

کارشناسان  ی مدارک درخواستی به صورت پستی (ثبت نام مرحله دوم) و بررسی آن توسط ثبت نام منوط به دریافت کليه

ادامه تحصيل  د ازباش دارای نواقصی آموزش دانشگاه می باشد. بدیهی است در صورتی که مشخص گردد که مدارک ارسالی

 جلوگيری به عمل می آید دانشجویان

 

http://golestan.umz.ac.ir/
http://golestan.umz.ac.ir/


 

 :مراجعه و با وارد کردن اره ی دانشجویی به سامانه ی  فوقپذیرفته شدگان بعد از ثبت نام و دریافت  شم

 )شماره ی دانشجویی( : کاربری شناسه

 (کد ملی) گذر واژه : 

  

 .باشد می 80/08/0881 تاریخ از کارشناسی ارشدی  هرمجازی)غیر حضوری( دو  های کالس شروع

 

  umz.iranlms.orgآدرس سامانه ی آموزش مجازی دانشگاه:

 :امانه ی آموزش مجازیجهت ورود به س

 « انشجوییشماره ی د»: نام کاربری

 استفاده نمایید.« ملّی یشماره » : کلمه عبور 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام آنالین:

موقت پایان تحصیالت دوره ی کارشناسی.)پذیرفته شدگانی که دارای مدرک  ینامهیا گواهی ه ام.تصویر دانشن1

 .(نمایند الزم است مدرک هر دو مقطع را بارگذاری ،کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته هستند

داکثر تا ح و اندنام و شرکت در آزمون، دانشجوی سال آخر بودهشدگانی که به هنگام ثبت.آن دسته از پذیرفته2

توسط مؤسسه ی آموزش عالی  (3)فرم شماره یالتحصیل شده اند، الزم است فرم معدلفارغ 07/1000/  30تاریخ 

نام بارگذاری زمان ثبت رد ،ل ذیربط رسیده استتأیید مسئو ارشناسی ارشد را که بهالتحصیلی دوره ی کمحل فارغ

 نمایند.

 .تکمیل فرم ثبت نام.3

 شناسنامه. و ی.تصویر کارت مل0ّ

 برای دانشجویان دوره ی روزانه. (0)فرم شماره یفرم تعهد آموزش رایگان کمیل. ت5

 .تصویر کارت پایان خدمت.6

 . ره ی کارشناسی ارشد نمایند:ادرت به دیافت معافیت تحصیلی دودانشجویان مشمول می توانند از دو طریق مب .7

بعد از ثبت نام و انتخاب  شجویان مشمول.)پذیرفته شدگان پسرتکمیل فرم درخواست معافیت تحصیلی برای دان-1

تحصیلی بارگذاری شده در فیت معا ناسی ارشد الزم است فرمکارشواحد، برای دریافت معافیت تحصیلی دوره ی 

کارت ملی را به صورت  رشناسی و تصویریت تحصیلی دوره ی کاتکمیل کنند سپس نامه ی ابطال معاف سامانه را



به  را به همراه سایر مدارک دوره ی کارشناسی ارشد خود یلیو معافیت تحص نمایند 10پلیس+ یل دستی تحو

 (.دانشگاه مازندران  ارسال کنندصیالت تکمیلی مدیریت تح

 ervices.epolice.irsنی:به نشا همانه ی نظام وظیفورود به سا -1

 

 دوم( ارسال مدارک به صورت پستی: ی مرحله

که دارای مدرک کاردانی یا دوره ی کارشناسی.)پذیرفته شدگانی  ه یا گواهی نامه ی موقتانشنامو تصویر د اصل -1

 مقطع را ارسال نمایند(. کارشناسی ناپیوسته هستند، الزم است اصل مدرک و تصویر هر دو

و  اندسال آخر بودهنام و شرکت در آزمون، دانشجوی شدگانی که به هنگام ثبتآن دسته از پذیرفته -1تبصره

) شده و الزم است فرم معدل دانشجوی سال آخر شناخته، التحصیل شده اندفارغ 1000/ 07/  30 حداکثر تا تاریخ

التحصیلی دوره ی کارشناسی  غآموزش عالی محل فار ی سسهتوسط مؤ انه(بارگذاری شده در سام 3فرم شماره ی 

 نمایند.سال را که به تأیید مسئول ذیربط رسیده است، ار

 سامانه( برای دانشجویان دوره ی روزانه. بارگذاری شده در0کمیل فرم تعهد آموزش رایگان)فرم شماره ی ت .2

 و نسخه پشت و رو(و کارت ملّی )د شناسنامهتمام صفحات .تصویر3

 .جاری در سال شده تهیه 3×0 رخ تمام عکس قطعه شش -0

از  ضوابط پس به با توجه که برادرانی منحصراً برای جاری در سال شده تهیه 3×0 خر تمام عکس قطعه 12 -2تبصره

 گردد.ر میصاد تحصیلی معافیت آنان ، برایعالی آموزشی  سسهدر مؤ نامثبت

 ی دفترچه 3 ی هدر صفح مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت که مدرکی  - 5

 (.برادران کند )برای مشخصرا  1000 ( سالی کارشناسی ارشد )دورهآزمون یک ی شماره راهنمای

 دولت. کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان ونو بد کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم -6

کشاورزی و جهادوزارت ،  فینعان بسیج مستضسازم«»ایثارگران»،«رزمندگان»مدارک مربوط به سهمیه ی  -7

 « مربیان»

 مهم: تذکرات

دریافت پذیرش نهایی منوط به ثبت نام قطعی تلقی نمی شود و ی به منزله  وانتخاب واحد آنالین ثبت نام -0

 مدارک فیزیکی و بررسی آن توسط کارشناسان تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد.

 یکسان ،نموده اعالم سازمان به آزمون در شرکت برای نامثبت زمان در قبالا  که لیمعد با باید شده پذیرفته لیسانس معدل ـ2

 معدل از کمتر آنان مدرک در مندرج معدل) باشند معدل مغایرت رایدا که داوطلبانی از دسته آن نامثبت از است بدیهی باشد.

 دد.می گر خودداری جداا( باشد سازمان به شده اعالم



 لم ))کان ضمن و آمد نخواهد عمل به نامثبت نشوند، التحصیلفارغ0411 /17 / 31 تاریخ ات حداکثر که شدگانیهپذیرفت از ـ3

 .شد خواهد رفتار آنان با مقررات طبق ،نانآ قبولی شدن تلقی «یکن

 یا و نموده کتمان را یقحقا داوطلبی که گردد مشخص چنانچه ،(تحصیل هنگام یا و پذیرش ،نامثبت) آزمون از مرحله هر در ـ4

 .   شد واهدخ رفتار وی با مقررات طبق و لغو وی قبولی نبوده، شرایط واجد وکرده  ارائه غلطی اطالعات

 :مدارک ارسال جهت پستی نشانی
 تحصیالت تمدیری -07016-13530کدپستی -مازندران دانشگاه مرکزی سازمان -پاسداران خیابان -بابلسر

 .اهدانشگ تکمیلی

 و شبانه روزانه،)پذیرش ی دوره و تحصیلی مقطع خانوادگی، نام و نام ارسالی پاکت برروی شدگان پذیرفته است الزم

 .نمایند راقید (پردیس

 

 نمایند. دریافتپایگاه اطاّلع رسانی دانشکده ی مربوط  را با مراجعه بهپذیرفته شدگان اطاّلعات تکمیلی 

 

 دانشکده
شماره ی 

 تماس
 پایگاه اطالع رسانی آدرس

 /http://bsc.umz.ac.ir 81130383000 علوم پایه

 علوم ریاضی
8130383010 

81130383013 
http://math.umz.ac.ir/ 

 شیمی
 

 

81130383313 http://chem.umz.ac.ir 

علوم انسانی 
 واجتماعی

 

81130383110 http://huss.umz.ac.ir 

الهیات ومعارف 
 سالمیا

81130383000 http://theology.umz.ac.ir 

 فنی ومهندسی
 

59930350100 http://tech.umz.ac.ir 

تربیت بدنی وعلوم 
 ورزشی

81130383331 http://pec.umz.ac.ir 

حقوق و علوم 
 سیاسی

81130383111 

81130383111 
http://law.umz.ac.ir 

 هنرومعماری
81130383011 

81130383018 
http://art.umz.ac.ir 

م اقتصادی علو

 واداری
81130383008 http://eco.umz.ac.ir/ 



 علوم دریایی
10035314144 http://msao.umz.ac.ir 

 تحصیالت تکمیلی
10035313030 -----------------  

 یلیتکم التیتحص
10035314034 ------------------  

 یلیتکم التیتحص
10035314040 -------------------  

 یلیتکم التیتحص
10035314044 ------------------  

 10035314043 یلیتکم التیتحص
--------------------  

 10035315115 یلیتکم التیتحص
-------------------  

 

 

 

 

 

   
 دانشگاه تکمیلی التتحصیمعاونت آموزشی و                                                                                                                                         


