بسمه تعالی
اطالعیه مهم ثبت نام
داوطلبان متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته می توانند به همراه مدارک مشخص شده
در این اطالعیه جهت ثبت نام در برخی رشته های دانشگاه که تعداد محدودی ظرفیت خالی دارند اقدام نمایند .الزم
به ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیت های باقی مانده ،اولویت با کسانی است که شرایط معدل بهتری داشته و
سریعتر مراجعه نمایند.
 مدارک الزم برای ثبت نام:
نظام جدید:
تعداد کپیهای مورد نیاز

عنوان مدارک مورد نیاز

دانشجوی دختر

دانشجوی پسر

 .1اصل شناسنامه عكسدار و فتوكپي از تمام صفحات آن

1

2

 .2اصل كارت ملي و فتوكپي آن

2

3

---

---

 .4اصل گواهينامه پايان دوره پيشدانشگاهي يا گواهي موقت پايان دوره پيشدانشگاهي و فتوكپي آن

2

3

 . 5اصل گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه و يا گواهي موقت پايان تحصيالت متوسطه و فتوكپي آن

1

1

 .6اصل ريز نمرات دوره پيش دانشگاهي و فتوكپي آن

2

3

 .7اصل ريز نمرات دوره سه ساله متوسطه

1

1

 .3شش قطعه عكس  3 × 4پشت نويسي شده

نظام قديم:
تعداد کپیهای مورد نیاز

عنوان مدارک مورد نیاز

دانشجوی دختر

دانشجوی پسر

 .1اصل شناسنامه عكسدار و فتوكپي از تمام صفحات آن

1

2

 .2اصل كارت ملي و فتوكپي آن

2

3

---

---

 .4اصل ديپلم يا گواهي ديپلم كه توسط اداره آموزش و پرورش تأييد شده باشد و فتوكپي آن

2

3

 .5اصل ريز نمرات چهارساله متوسطه و فتوكپي آن

2

3

 .3شش قطعه عكس 3 × 4



رشته های موجود در دانشگاه شمال به شرح زیر است متقاضیان ثبت نام می توانند برای اطالع از ظرفیت محدود
باقیمانده در برخی از رشته های دانشگاه به اداره کل امور آموزشی مراجعه نمایند.
مقطع

گروه آموزشی

گروه آموزشی

عنوان رشته

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع

كارشناسي

مهندسي كامپيوتر

مهندسي برق

مهندسي پزشكي
مهندسي برق

كارشناسي
كارشناسي

مهندسي محيط زيست

مهندسي عمران

مهندسي عمران
مهندسي نقشه برداری

كارشناسي
كارشناسي

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

كارشناسي

مهندسي معماری

مهندسي معماری
معماری داخلي
مهندسي شهرسازی
طراحي صنعتي

مهندسي مكانيک

مهندسي مكانيک

عنوان رشته

مقطع

مهندسي كامپيوتر

كارشناسي

علوم و مهندسي محيط زيست

كارشناسي

مديريت دولتي
مديريت صنعتي
مديريت بازرگاني
مديريت جهانگردی
مديريت امور بانكي
مديريت مالي

كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

حسابداری
حسابداری

كارداني
كارشناسي

حقوق

كارشناسي

روانشناسي

روانشناسي

كارشناسي

كارشناسي

تربيت بدني

علوم ورزشي

كارشناسي

مديريت

حسابداری
حقوق

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

