
 
 1399 آزمون سراسري سال ارشد پذيرفته شدگان مقطع كارشناسينام ثبت دستورالعمل 

 

ساا   کارشناسی ارشد  ، ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان آزمون سراسري)س(حضرت معصومهدانشگاه  

 .انجام پذيرد دستورالعمل ذيلطبق بصورت اينترنتی و  رساند، ثبت نام و تشكيل پروندهبه اطالع می 1399

 

به آدرس   )س(سامانه جامع دانشگاه حضرت معصومهبه با مراجعه  پذيرفته شدگانالزم است کليه 

wstdnehttp://edu.hmu.ac.ir/ 
 

 ثبت نام اينترنتی خود را انجام دهند.  10/8/99شنبه لغايت   8/8/99شنبه پنج  روز از 

 

 (  او   باصفرهاي  ) کامل رقمی ده ملی  شماره    م کاربري: نا

 ( شود  درج   رقمی ده صورت  به  ملی شماره با  تطابق صورت  در ) شناسنامه  شماره   :عبور رمز 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی: 

 دو طرفتصویر کارت ملی هر  -1

 تصویر تمام صفحات شناسنامه -2

 . باشد شده  قيد آن در معدل که کارشناسی مدرک موقت گواهی یا  اصل  تصویر -3

 )  فرم مخصوو  معودلباشند، الزم است  پذیرفته شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرک نمیتبصره:  

 و  ی رسيده اسوت( را که به تأیيد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناس2شماره  فرم  

برای آندسته از پذیرفته شدگانی که کليه واحدهای درسی آنان توا   تعهد فراغت از تحصيلفرم  نيز  

اخذ نکرده باشند ولی زمان  99-1400با موفقيت به اتمام رسيده و واحدی در نيمسال اول   99/ 7/ 30

 . اسکن نمایندرا   ( 3شماره فرم )  می باشد 99/ 9/ 30فراغت از تحصيل آنان به هر علت تا تاریخ 
 

مخصاو  مياانگين واحادهاي   دفترچه شماره ياك  40فرم مندرج در صفحه  دانشجويان سا  آخر بايد  √

 تكميل و اسكن نمايند.نيز گذرانده را 

 

 برای دانشجویان روزانه ) فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيالن دانشگاهها( 4شماره  فرمتکميل و اسکن   √                

   //:estelam.msrt.ir  httpsمراجعه به سايت سرويس استعالم گواهی تحصيلی آموزش عالی به آدرس  -4

 اينترنتی  و درج کد رهگيري در فرايند ثبت نام  و دريافت کد رهگيري درخواست تأييديه تحصيلی

 

 

http://edu.hmu.ac.ir/stdnew


 

 تذکرات مهم: •

 

و دانشاجو موفا   خواهاد شاد   در صورت وجود نقص و کمبود مدارك، ثبت نام اينترنتی به دانشجو برگشت داده -1

 .است جهت تكميل ثبت نام مجدداً وارد سامانه شده و مراحل ثبت نام را تكميل نمايد 

آزماون سراساري ساا   1بديهی است در هر زمان تحصيالت تكميلی دانشگاه می تواند طبق مفاد دفترچه شماره   -2

ده به علت مغاايرت مقاررات ياا نقاص ثبت نام پذيرفته ش از  و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور    1399

 مدارك جلوگيري به عمل آورد.

هاي خدمات آموزشی، دانشجويی و فرهنگی)کليه دانشاجويان(  و شاهريه ثابات )شابانه( هنگاام ثبات ناام هزينه -3

اينترنتی دريافت و  شهريه دروس انتخابی )شبانه( طبق جدو  مندرج در سايت قبل از شروع امتحانات پايان تارم 

 خواهد شد.اخذ 

پذیرفته شدگان عزیز توجه داشته باشند بعد از ثبت نام در صورت انصراف از تحصيل هزینه یک ترم از  -4

دانشجویان روزانه دریافت خواهد شد و هزینه ثبت نام) روزانه و شبانه( و  شهریه ثابت به دانشوجویان 

 شبانه مسترد نمی گردد. 

دانشاگاه حضارت  –روباروي ورزشاگاه يادگااه اماام –الغادير  بلاوار–آدرس دانشگاه جهت مراجعه حضاوري: قا   -5

 )س(.معصومه

و تا اطالع  تماس حاصل نماييد  025-32012توانيد با شماره جهت طرح هرگونه سؤا  و کسب اطالعات بيشتر می -6

 ثانوي از مراجعه حضوري به دانشگاه خودداري نماييد که دانشگاه به هيچ عنوان پاسخگوي شما نخواهد بود.

 

 :در فضاي مجازي آدرس کانا  هاي اطالع رسانی دانشجويان -7

 

@hazratmasoumehstudentchannel 

 

 hmu_ac_ir@اینستاگرام: 

 

 کليه کالسهای ترم جاری به صورت مجازی برگزار ميگردد


