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 اطالعیه ثبت نام 

 ارشد پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسیویژه           

 1399سال 

 پذیرفته شده محترم:

نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و را تبریک عرض می دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(بدینوسیله ورود شما به خانواده    

ها را با دقت و حوصله برداشته و اند، لذا سعی کنید این اولین قدمفرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهادهپیوستن به خیل 

  .توضیحات این صفحه را بطور کامل مطالعه فرمایید

 گاه کوثر)ویژه خواهران(دانشنام در  فرایند ثبت،  باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

 ازطریق "پذیرش غیرحضوری"ی مرحله کهپذیرد صورت می "ک به صورت ارسال پستیتحویل مدار"و  "پذیرش غیرحضوری"به روش 

  گیرد.می صورت ( kub.ac.ir) به آدرس آموزشی سادا سامانه مراجعه به

 (15/08/1399لغایت  10/80/1399) پذیرش غیرحضوری

 ارک ذکر شده در اطالعیه ثبت نام را آماده و سپس نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام فرمائید.خواهشمند است مد 

از ساعت  و  راهنمای پذیرش غیرحضوریز مطالعه دقیق پس ا  kub.ac.ir آموزشی سادا شده با مراجعه به سامانه در این مرحله فرد پذیرفته

به وارد کردن مشخصات  نسبت،   شنبهپنجتا پایان ساعت اداری روز    15/08/1399 لغایت  10/08/1399صبح  روز شنبه مورخ   10

قابل ذکر است جهت شناسه کاربری و کلمه عبور از نماید. های تعهد اقدام میفردی، بارگذاری کلیه مدارک درخواستی و تایید الکترونیکی فرم

 کد ملی و شماره شناسنامه استفاده نمایید.

 

 از جهت ثبت نام غیر حضوریمدارک مورد نی

 http://smauni.ir/?page_id=1311اجتماعی دانشجویان جدید الورود  با آدرس: - تکمیل پرسشنامه فرهنگی  -1

 آموختگانفایل اسکن شده اصل مدرک دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقطع قبلی برای دانش -2

 فایل اسکن شده فرم گواهی معدل دانشجویان سال آخر -3

 (فایل اسکن شده اصل شناسنامه)در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه -4

 (فایل اسکن شده اصل کارت ملی )پشت و رو -5

 (فرم تایید سهمیه قبولی) منحصرا برای پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رتبه اولی -6

 ...(نیروهای مسلح و-قوه فضائیه-محل کاربرای ادامه تحصیل)آموزش و پرورشموافقت  -7

  
 نکته: فایل های اسکن شده باید واضح و خوانا و دارای حجم مناسب باشد، در غیر این صورت سیستم امکان بارگذاری به شما را نخواهد داد. 

 نام تماس حاصل فرمایید.ثبت کارشناس واحد 058 - 32262862-4در صورت بروز مشکل فنی، در ساعات اداری با شماره   

https://edu.ub.ac.ir/documents/93207/752095/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf
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اصل  تعهد الکترونیکی وثبت نام ، های فرمموده و همراه با سایر خود را دریافت ن "گواهی پذیرش غیرحضوری"م است امرحله الزدر پایان این  

 دریافت مدارک در مهلت زمان تعیین شده قابل ذکر است در صورت عدم . مدارک تحصیلی، به دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( پست نمایید

 کان لم یکن شده و مسئولیت تبعات آن با شخص پذیرفته می باشد و تاریخ  ارسال مدارک تمدید نخواهد شد.  (، مراحل فوق22/08/1399) 

 نکته: تمامی فرم ها می بایست توسط داوطلب محترم امضاء گردیده و اثر انگشت و تاریخ نیز ثبت گردد. 

 

ها به و برگزاری کالس پذیردمدیریت امور آموزشی انجام میحوزه توسط و  انتخاب واحد نیمسال اول به صورت متمرکزه: نکت

ها به صورت مجازی ها در خصوص  برگزاری کالساطالعیه باشد.  سایرمی 17/08/99کالس ها  از شروع   بوده و صورت مجازی 

 متعاقباً  اطالع رسانی خواهد گردید.

 

 (22/08/99الی  10/80/99) "ارسال پستی مدارک "رحله دوم م

 :"ارسال پستی مدارک "نام ثبتتکمیل  م برای الزمدارک 

 و آموزش ، درمانبهداشت یا وزارت و فناوری ، تحقیقاتعلوم مورد تایید وزارت ()لیسانس کارشناسی مدرکاصل و یک برگ تصویر  -1

  . باشد ( قید شده)لیسانس شناسیکار دوره معدل در آن که فرهنگی انقالب عالیو یا شورای  پزشکی

، از طریق سامانه استعالم مدرک تحصیلی توجه: دریافت تأییدیه تحصیلی برای مقاطع آموزش عالی بصورت الکترونیکی 

  توسط دانشگاه صورت می پذیرد.

اهی تأیید شده توسط ( نمی باشند، الزم است اصل گوه اصل مدرک کارشناسی)لیسانسارائ پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به -1-1

 (2فرم شماره)با محتوای فرم مندرج در اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  سسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی)لیسانس(دانشگاه یا مؤ

 را ارائه نمایند.

آیین نامه شرکت کنندگان مدارک معادل و  "باشند الزم است واجد شرایط مفاد پذیرفته شدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل می   -1-2

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  15/04/92مورخ  845مصوب جلسه  "های مقاطع باالترغیر رسمی در آزمون

آموزش عالی، ابالغ به کلیه دانشگاهها  مؤسسات توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع  28/05/92مورخ  77633/2طی بخشنامه شماره 

که مفاد آیین نامه فوق الذکر گردیده، باشند و بررسیهای الزم می بایست بر اساس این بخشنامه صورت گیرد. لذا قبولی پذیرفته شدگانی 

  گردد.باشند، لغو مینمی

نگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که شورای عالی انقالب فره 26/08/1394مورخ  771براساس مصوبه جلسه  -1-3

برای ادامه 28/05/1394مورخ  77633/2به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره  1381تا  1377طی سالهای 

  تحصیل در مقاطع رسمی باالتر باالتر برخوردار می شوند.

ه دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت نموده اند، معدل فارغ التحصیلی اعالم اسثناء: آن دسته از داوطلبانی ک
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شده آنان از سوی مؤسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی آنان، لحاظ گردیده و الزم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره 

  آن عمل نمایند.

شورای برنامه ریزی آموزش عالی به فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  07/11/75مورخ  334لسه بر اساس مصوبه ج  -1-4

معتبر خارجی که به دلیل کیفیت)اعتبار دانشگاه و محتوای درسی( به مدرک فارغ التحصیلی ارزشیابی شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته 

درصد نمره حد نصاب گزینش آزاد در  80ن ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است چنانچه حداقل وزماست، اجازه داده می شود که در این آ

رشته امتحانی و در سهمیه آزاد) غیر از کد رشته محل های بورسیه و هر نوع سهمیه دیگر( را کسب نمایند، عنوان معادل از مدرک تحصیلی 

  آنان حذف و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.

شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط  مرکز مدیریت  03/11/74مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه  -1-5

حوزه های علمیه  یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان، فضال و طالب حوزه های علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط 

فارغ التحصیل می شوند، منحصراً مجاز بوده اند در هر یک از کد رشته های  30/07/99را گذرانده اند و یا تا تاریخ  2دوره سطح  مراکز فوق،

امتحانی گروه علوم انسانی ثبت نام نموده و در آزمون شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به 

امه تحصیل دهند. بدیهی است این دسته از داوطلبان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط  مرکز تشخیص گروه آموزشی اد

  مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.

، دانشجویان در 18/10/1395دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی مورخ  بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش -1-6

حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته) به استثنای پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

مایل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را نداشتند(، در صورت ت 1399که حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال  1398

از تحصیل انصراف قطعی حاصل می نمودند. بدیهی است در صورت عدم انصرف قطعی از  25/09/98تاریخ  می بایست تا 1399ناپیوسته سال 

لی آنان لغو و هیچ گونه اقدامی ، قبو1399تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سال 

  تنسبت به درخواست آنان امکان پذیر نخواهد بود.

 (18/06/1399لغایت  15/06/1399 رشته)مورخ انتخاب آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم  -1-7

، دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم می شوند لتحصیلفارغ ا 30/07/1399بوده اند و حداکثر تا تاریخ آخر دانشجوی سال 

سایر مدارک  همراه بارا از مؤسسه آموزش عالی محل تحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را  (3فرم شماره )معدل دانشجویان سال آخر

  تحصیلی به دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( پست نمایند.

 (از تمام صفحات آنها دو سری کپی) کارت ملیشناسنامه و  تصویر برابر با اصل  -2

 جاری در سال شده تهیه  3×4 رخ تمام عکس قطعهسه  -3

 سازمان متبوع برای کارمندان دولتساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط  حکم مرخصی -4

 ولت به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.تذکر: بدون حکم مرخصی و یا حکم موافقت کتبی سازمان متبوع، ثبت نام کارمندان د

 سهمیه رزمندگان و ایثارگران. -5

نامی از سوی نام نیازی به ارائه تائیدیه سهمیه ثبتاند در زمان ثبتشدهایثارگران و یا رزمندگان پذیرفته  داوطلبانی که با استفاده از سهمیه

 .باشدهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میارگان ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان س
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که  متقاضیانیبرای آن دسته از   یید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی)لیسانس(اگواهی تاصل  -6

شورای هدایت استعدادهای درخشان  5/5/1393 مورخ 21/77897استعداد درخشان به شماره با توجه به مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون 

  ، تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند.وزارت علوم

 رات مهمتذک -ه

چنانچه مشخص گردد که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد  در دانشگاه، در هر مرحله از ثبت نام و یا حین تحصیل -1

 از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.بق مقررات اطمو  باطلط نمی باشد، قبولی وی شرای

 در اینکه از اعم ،1399 سال ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع ورودی آزمون ه روزانهدور تحصیلی هایرشته شدگانپذیرفته براساس ضوابط -2

نام و شرکت در آزمون ورودی دادن انصراف قطعی از تحصیل، مجاز به ثبت حتی با باشند ننموده یا و نموده نامثبت خود قبولی محل دانشگاه

 باشند.نمی 1400های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال دوره

شرکت در آزمون به سازمان اعالم نموده، و یا در مراحل بعد نام برای  در زمان ثبتفته شده باید با معدلی که قبالً معدل کارشناسی پذیر -3

بدیهی است از ثبت نام قطعی آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند)معدل مندرج در مدرک  یکسان باشد،ه است، اصالح نمود

 کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد( خودداری خواهد شد.آنان تحصیلی 

ات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامی ارسالی به کلیه دانشگاه ها و مؤسس -4

کمتر از آنان )معدل مندرج در مدرک تحصیلی  مغایرت معدلتا از پذیرفته شدگانی که دارای است  ابالغ گردیده 1399سالناپیوسته 

 ثبت نام موقت و مشروط بعمل آید، صرفاً می باشند، به این سازمان باشد(  در اطالعات ارسالی از طرف داوطلبان معدل اعالم شده

اطالعیه را به آنجا ارائه  و مدارک الزم مندرج در این ت دارد این دسته از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نمودهضرور لذا

داوطلبانی که دارای مغایرت معدل  تا ثبت نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسی الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. نمایند

و از مراجعه به این سازمان جداً از دانشگاه محل قبولی پیگیری نموده  ماه ذرتا پایان آمی باشند می بایست وضعیت نهایی خود را 

ن اقدام نمایند. اسازمخودداری نمایند. در صورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می توانند از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی این 

 پاسخ داده نخواهد شد. کاتبه ای غیر از سایت این سازمانحضوری و هر نوع مبدیهی است به مراجعات 

تلقی شدن  "کان لم یکن "من فارغ التحصیل نشوند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد و ض 30/07/99از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ  -5

 ت با آنان رفتار خواهد شد.مقرراطبق  ،ولی آنانقب

با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعالم  30/07/1399تبصره: آن دسته از پذیرفته شدگان نیم سال اول که همه واحدهای درسی آنان تا 

 اجعه نمایند.می توانند با ارائه گواهی مربوط به مؤسسه محل قبولی مرباشد،  30/09/1399فراغت از تحصیل آنان به هر علت تا تاریخ 

 تماس حاصل فرمایند. 116داخلی  058 -32262862پذیرفته شدگان اتباع خارجی با شماره تماس  *

 تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم الزم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی در مهلت مقرر

 ه آدرس زیر پست نمایید:ب ( 22/08/1399) 

 شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان، دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(. 17اسان شمالی، بجنورد، خیابان استان خر    

 058-32262864و     058 -32262862تلفن تماس:          9415615458کد پستی:             


