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پذيرش ، شامل مرحله سهرساند پذيرش در به اطالع مي ،در دانشگاه صنعتي اصفهان شما ضمن عرض تبريک به مناسبت قبولي

 شود.انجام مي ،دريافت کارت دانشجويي اصلي همراهبه و تحويل مدارک اختیاری(مرحله ) ، دريافت کارت دانشجويي اصلياينترنتي

 
 

به آدرس  اصفهان يت دانشگاه صنعتيساوبدر  هاي مربوطو اطالعيه اينترنتيرش يپذ يراهنمامطالعه  گام اول:
https://iut.ac.ir، آدرساصفهان به  ياداره کل آموزش دانشگاه صنعت https://edu.iut.ac.ir  صفحه و

 .instagram.com/iut_edu رسمي اينستاگرام اداره کل آموزش به آدرس
 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 -

 التحصيالن سال آخرکارشناسي يا فرم معدل مخصوص فارغمدارک تحصيلي مقطع  -

 ت دائميا معافيان خدمت يکارت پا -

jpg

و انجام مراحل پذيرش اينترنتي،  https://golestan.iut.ac.ir/مراجعه به سامانه گلستان به آدرس  گام سوم:
پرداخت اينترنتي شامل هزينه خدمات جانبي )کارت دانشجويي، تشکيل پرونده الکترونيکي و پرونده 

هاي پرداز( با استفاده از کارتشدگان و شهريه )فقط دانشجويان شهريهبهداشتي( براي کليه پذيرفته
 مز پويا.شتاب به وسيله ر

 ها؛ذخيره و چاپ فرم گام چهارم:
در زمان اعالم شده به امضا شده و تحويل آن به صورت حضوري  تعهدهاي و چاپ فرم( ذخيره الف

با توجه به این که پس از اتمام پذیرش اینترنتی، دسترسی به این : مهم تذکر. مدارکاصل همراه 
 ها چاپ و یا ذخیره شوند.اینترنتی فرمها ممکن نیست، الزم است هنگام پذیرش فرم
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ش و گزارش گواهي پذير شخصات دانشجو در پذيرش غيرحضوريفرم مو چاپ ( ذخيره ب
 غيرحضوري دانشجويان جديدالورود

صورت تکميل کليه مراحل  انتظار تا زمان دريافت پيامک تاييد کارشناس اداره کل آموزش در گام پنجم:
دريافت پيامک عدم تاييد درصورت ناتمام بودن يا داشتن مشکل در فرايند پذيرش  فرايند پذيرش اينترنتي و يا

 هاي قبلي.اينترنتي و اصالح گام
 (231)گزارش  ييچاپ کارت موقت دانشجو گام ششم:

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

يکي ستم گلستان و مراجعه به ي( از س5163)گزارش  يليت تحصيگزارش درخواست معافچاپ الف( 
(، اصل ي)کارشناس يمقطع قبل يليت تحصيبا در دست داشتن اصل نامه ابطال معاف 10س+يدفاتر پل از

 ي.ليت تحصيمعاف شناسنامه و اصل کارت ملي جهت ثبت درخواست
به آدرس  يت خدمات انتظامياحراز هو سامانهيت تحصيلي از طريق معافثبت درخواست  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 يت خود را از دانشگاه مقطع قبليان سال آخر که هنوز ابطال معافيدانشجوالزم به ذکر است 
اقدام  10س+ياز دفاتر پل يليت تحصيک ماه فرصت دارند نسبت به انجام امور معافيبه مدت  ،اندنکرده

 نمايند.
اينترنتي نکته مهم: پذيرفته شدگاني که درحال انجام خدمت مقدس سربازي هستند الزم است در پذيرش 

وضعيت نظام وظيفه را مشمول انتخاب نمايند تا بتوانند درخواست تاييد معافيت تحصيلي را از سيستم دريافت 
 مراجعه نمايند. 10مراحل معافيت تحصيلي به پليس+ انجام و جهت

 https://portal.saorg.ir/physicalhealthجهت طرح پايش سالمت جسم در سايت شدگان پذيرفته 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

همچنين براي پايش سالمت روان د. ين( مراجعه نماhttps://clinic.iut.ac.irبهداشت و درمان دانشگاه )
مراجعه و نسبت به تکميل پرسشنامه سالمت روان اقدام  https://portal.saorg.ir/mentalhealthآدرس به 

 ه دارند.انموده و خروجي آن را چاپ و براي ارائه به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه نزد خود نگ
***** 

نام و اخذ واحد هماهنگي الزم را با استاد مشاورآموزشي خود که در است دانشجو قبل از ثبت تذکر مهم: الزم
 سايت دانشکده اطالع رساني شده است انجام دهد.وب

***** 
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شهریور  29تا  27شنبه، شنبه تا سهیکدر روزهای  ،خود توانند پس از تایید پذیرش اینترنتیشدگان میپذیرفته

دریافت کارت مراجعه به اداره کل آموزش، نسبت به ضمن  ،شناسنامهدر دست داشتن کارت ملی و با ماه، 
به استفاده از امکانات  خود بدیهی است افرادی که تا قبل از تحویل مدارک خود اقدام نمایند. دانشجویی اصلی

 وم )تحویل مدارک( دریافت نمایند.مرحله سانجام توانند کارت دانشجویی خود را همزمان با رفاهی نیاز ندارند می
 

 
های اعالم شده در فرم بندیطبق زمانو  زم است با در دست داشتن مدارک زیرالشدگان پذیرفته

 گواهی پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود، به اداره کل آموزش مراجعه نمایند.
 ينترنتيرش ايتعهدنامه چاپ و امضاء شده از پذ يهافرم -1
 3×  4 يقطعه عکس پرسنل دو -2
 يک سري کپي از تمام صفحات شناسنامه و پشت و روي کارت ملي -3
 مقطع کارشناسيا دانشنامه ينامه موقت ياصل گواه -4
نام در ل ثبت)کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(. براي دانشجويان مشموفه ير مدرک نظام وظيتصو -5

 کند.کفايت مي https://services.epolice.irسامانه 
 ه(يان بورسيل )مخصوص دانشجويادامه تحص ياصل موافقت محل کار برا -6
 (1918فرم مشخصات دانشجو در پذيرش غيرحضوري )گزارش  -7
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جا که مدارک تحصیلی در هنگام تحویل به اداره کل آموزش تا پایان تحصیالت تذکر مهم: از آن
کپی و کپی برابر با از، صورت نی درشدگان محترم، پذیرفتهشود شود، توصیه میبرگشت داده نمی

 دارند. اصل از مدارک تحصیلی تحویلی تهیه و نزد خود نگاه
 

توانند در صورت داشتن هرگونه سوال در طول گرامی می شدگانپذیرفتهالزم به ذکراست 
 تماس حاصل نمایند. 03133912307شماره ( با 13الی  8ساعات اداری )

 

های مربوط به تسهیالت رفاهی )اسکان، کلیه اطالعیه مشاهدهتوانند جهت می شدگانپذیرفته
 مراجعه نمایند. https://studentaffairs.iut.ac.irتغذیه، وام کمک هزینه تحصیلی و ...( به آدرس: 
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