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رش در يرساند مراحل پذيبه اطالع م ،اصفهان يدر دانشگاه صنعت شما يک به مناسبت قبوليضمن عرض تبر
 .شودانجام مي( رکال اصل مديو تحو ينترنتيارش يپذدو مرحله )

 
 

به آدرس  اصفهان يت دانشگاه صنعتيساوبدر  مربوط يهاهيو اطالع ينترنتيارش يپذ يراهنمامطالعه  گام اول:
https://iut.ac.ir، آدرساصفهان به  ياداره کل آموزش دانشگاه صنعت https://edu.iut.ac.ir  صفحهو 

 .instagram.com/iut_edu آموزش به آدرساينستاگرام اداره کل  رسمي
 يجهت استفاده در گام بعدره آن يو ذخ زيراسکن اصل مدارک  گام دوم:
 ديجد 3×  4 يعکس تمام رخ پرسنل -

 صفحات اول و دوم شناسنامه  -

 )پشت و رو(  يکارت مل -

 سال آخرالن يالتحصمعدل مخصوص فارغفرم ا ي ارشد يو کارشناس يطع کارشناسامق يليرک تحصامد -

 ت دائميا معافيان خدمت يکارت پا -

jpg

، ينترنتيرش ايو انجام مراحل پذ /https://golestan.iut.ac.irآدرس به  گلستان مانهمراجعه به سا گام سوم:
و پرونده  يکيل پرونده الکتروني، تشکيي)کارت دانشجو ينه خدمات جانبيشامل هز ينترنتيپرداخت ا

 يهاپرداز( با استفاده از کارتهيان شهريه )فقط دانشجويشدگان و شهررفتهيه پذيکل ي( برايبهداشت
 .ايله رمز پويشتاب به وس

 ها؛ذخيره و چاپ فرم گام چهارم:
در زمان اعالم شده به  يل آن به صورت حضوريتحو امضا شده و تعهد يهافرم و چاپره يذخ( الف

با توجه به اين که پس از اتمام پذيرش اينترنتي، دسترسي به اين : مهم تذکر. مدارک اصلهمراه 
 ها چاپ و يا ذخيره شوند.ها ممکن نيست، الزم است هنگام پذيرش اينترنتي فرمفرم
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ش غيرحضوري گواهي پذيرو  مشخصات دانشجو در پذيرش غيرحضوريفرم  و چاپذخيره ( ب
 .دانشجويان جديدالورود

ه مراحل يل کليصورت تکم د کارشناس اداره کل آموزش درييامک تايافت پيانتظار تا زمان در گام پنجم:
در ا داشتن مشکل يد درصورت ناتمام بودن ييامک عدم تايافت پيا دريو  ينترنتيرش ايند پذيفرا
 .يقبل يهاو اصالح گام ينترنتيرش ايند پذيفرا
 (231)گزارش  ييچاپ کارت موقت دانشجو گام ششم:

جهت دريافت معافيت  پسر مشمول شدگانپذيرفته پسر مشمول(: شدگانپذيرفتههفتم )مخصوص گام 
 : دناقدام نماير ياز دو روش ز يکيبه  دنتوانيم تحصيلي

 از يکيگلستان و مراجعه به  سامانه( از 5163)گزارش  يليت تحصيگزارش درخواست معافچاپ الف( 
(، ارشد ي)کارشناس يمقطع قبل يليت تحصيبا در دست داشتن اصل نامه ابطال معاف 10س+يدفاتر پل

 .يليت تحصيمعاف جهت ثبت درخواست يکارت ملاصل شناسنامه و اصل 
به آدرس  يت خدمات انتظامياحراز هو سامانهق ياز طر يليتحصت يدرخواست معافثبت  (ب

https://services.epolice.ir افت از مراکز ي( و کلمه عبور )کد سخا قابل دري)کد مل يبا نام کاربر
 سراسر کشور( 10س +يپل

 

افت يدر يمقطع قبلت خود را از دانشگاه يان سال آخر که هنوز ابطال معافيالزم به ذکر است دانشجو
 اقدام 10س+ياز دفاتر پل يليت تحصيک ماه فرصت دارند نسبت به انجام امور معافيبه مدت  ،انددهنکر
 .ايندنم

 ينترنتيارش يالزم است در پذ هستند يکه درحال انجام خدمت مقدس سرباز يشدگانرفتهي: پذنکته مهم
 ستانسامانه گلرا از  يليت تحصيد معافييبتوانند درخواست تاند تا يفه را مشمول انتخاب نمايت نظام وظيوضع

 ند.يمراجعه نما 10س+يبه پل يليت تحصيمراحل معافانجام افت و جهت يدر
 https://portal.saorg.ir/physicalhealthت يش سالمت جسم در سايجهت طرح پا شدگانپذيرفته گام هشتم:

خود مراجعه  يمحل زندگ يا مرکز جامع سالمت شهريگاه و ين پايکترينام نموده و سپس به نزدثبت
ل پرونده از يد شده تشکييب( اقدام و کد تايک سالمت )سامانه سيل پرونده الکترونيو نسبت به تشک

ت مرکز يساوببه  ،نحوه ارسال يچگونگاطالع از  يافت نموده و سپس برايرا در طرف مرکز مربوط
ش سالمت روان يپا ين برايهمچند. نيمراجعه نما (https://clinic.iut.ac.irبهداشت و درمان دانشگاه )

نامه سالمت روان اقدام ل پرسشيمو نسبت به تک مراجعه https://portal.saorg.ir/mentalhealth آدرسبه 
 دارند. هانگنزد خود دانشگاه  يارائه به مرکز مشاوره و خدمات روانشناخت يچاپ و برا را آن يخروج نموده و

***** 
ر خود که د يالزم را با استاد مشاورآموزش ينام و اخذ واحد هماهنگمهم: الزم است دانشجو قبل از ثبتتذکر 

 انجام دهد. شده است يت دانشکده اطالع رسانياسوب
***** 
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آموزشي ل پرونده يو تشک يلياصل مدارک تحص تحويلمنوط به  ياصل ييکارت دانشجو دريافتاز آنجا که 
بايد اند افت نمودهيموقت در ييل و کارت دانشجويخود را تکم ينترنتيرش ايکه پذ افرادياست،  يکيزيف

گواهي پذيرش فرم در اعالم شده  يهايبندو طبق زمان زيربا در دست داشتن مدارک 
 ند.يبه اداره کل آموزش مراجعه نما ،غيرحضوري دانشجويان جديدالورود

 ينترنتيرش ايتعهدنامه چاپ و امضاء شده از پذ يهافرم -1
 3×  4 يقطعه عکس پرسنل دو -2
 کارت ملي پشت و روييک سري کپي از تمام صفحات شناسنامه و  -3
 ارشد يو کارشناس يطع کارشناسامقا دانشنامه ينامه موقت يگواهصل ا -4
نام در ان مشمول ثبتيدانشجو . برايت دائم(يا معافيان خدمت ي)کارت پافه ير مدرک نظام وظيتصو -5

 کند.يت ميکفا https://services.epolice.ir سامانه
 ه(يان بورسيل )مخصوص دانشجويادامه تحص ياصل موافقت محل کار برا -6
 (1918فرم مشخصات دانشجو در پذيرش غيرحضوري )گزارش  -7
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الت يان تحصيل به اداره کل آموزش تا پايدر هنگام تحو يليجا که مدارک تحصتذکر مهم: از آن
برابر با  يو کپ يکپاز، صورت ني درشدگان محترم، پذيرفتهشود يه ميتوص ،شوديداده نم برگشت

 دارند. هاه و نزد خود نگيته يليتحو يلياصل از مدارک تحص
 

در صورت داشتن هرگونه سوال در طول توانند يم يگرام شدگانپذيرفتهالزم به ذکراست 
 د.نيتماس حاصل نما 03133912307 با شماره (13 يال 8) يساعات ادار

 

هاي مربوط به تسهيالت رفاهي )اسکان، کليه اطالعيه مشاهدهتوانند جهت مي شدگانپذيرفته
 مراجعه نمايند. https://studentaffairs.iut.ac.irتغذيه، وام کمک هزينه تحصيلي و ...( به آدرس: 
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