
  
  1394 آزمون سراسري سال ارشد پذيرفته شدگان مقطع كارشناسينام  ثبتدستورالعمل 

  

بـه اطـالع    1394، ضمن تبريك و خير مقدم به همـه پذيرفتـه شـدگان آزمـون سراسـري سـال       )س(حضرت معصومهدانشگاه 

  .طبق برنامه اعالم شده صورت خواهد پذيرفت رساند، ثبت نام و تشكيل پرونده مي

  :نام ثبت مدارك جهت

بـراي   و طبق برنامه اعـالم شـده   23/6/94مورخ  شنبه  سهتا  21/6/94مورخ  شنبههاي روز درپذيرفته شدگان ضروري است 

  .نمايندمراجعه  دانشگاهبه تشكيل پرونده 

  :دي تحويل نمايند اسكن نموده و در يك سيپذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را     -1

  .شناسنامهات صفحتمامي  �

 )و رو پشت (رت مليكا �

 عكس �

پذيرفتـه شـدگاني كـه قـادر بـه      . اصل يا گواهي موقت مدرك كارشناسي كه معدل در آن قيد شده باشد �

را كـه بـه  تأييـد    ) دانشـجويان سـال آخـر   (باشند، الزم است فرم مخصوص معـدل  ارايه اصل مدرك نمي

 .اينددانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي رسيده است، اسكن نم

 
قيد شـده  ) ليسانس(اصل مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در آن معدل دوره كارشناسي  - 2

  . برگ فتوكپي آن سهباشد و 

  .تأييد شده توسط دانشگاه محل اخذ كارشناسي فرم مخصوص معدلدانشجويان سال آخر دوره كارشناسي : 1تبصره 

  .كارشناسي ناپيوسته مي بايست مدرك كارداني نيز ارايه نماينددارندگان مدرك : 2تبصره 

  .اصل شناسنامه و چهار برگ فتوكپي از تمام صفحات آن - 3

  ).پشت عكسها مشخصات درج شود(تهيه شده در سال جاري زمينه سفيد  3×4قطعه عكس تمام رخ  12 - 4

 ).موقت -دائم(برگ تصوير كارت ملي  سهاصل و  - 5

  .نشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي براي پذيرفته شدگان سهميه رتبه اولگواهي تأييد شده توسط دا - 6

  .حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت - 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زمان حضور تاريخ رديف

 12الي  9ساعت  "ذ"تا  "الف"حرف  94/ 6/ 21 ١

 12الي  9ساعت   "غ"تا   "ر" حرف   94/ 6/ 22  ٢

 12الي  9ساعت  "ي"تا  "ف"حرف   94/ 6/ 23 ٣

  جدول زمانبندي ثبت نام



  :تذكرات مهم •

  .در صورت وجود نقص و كمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد - 1

و  تشكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارايه اصل شناسنامه و اصل كـارت ملـي   -2

 . پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد

 .متعاقبا اعالم خواهد شد پذيرفته شدهنام اينترنتي از  زمان ثبت -3

و دسـتورالعمل   1394آزمـون سراسـري سـال     1بديهي است در هر زمان كه تحصيالت تكميلي دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره  - 4

و را در بـدو ورود بـه علـت مغـايرت مقـررات يـا نقـص مـدارك مهـم غيـر مجـاز            سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام دانشج

در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به ) غير مجاز به تحصيل   دانشجوي (تشخيص دهد بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده 

 .عمل خواهد آمد

از  ويي و هزينـه افتتـاح حسـاب بانـك    ريال بابت هزينه كارت دانشـجويي، هزينـه بيمـه حـوادث دانشـج      300000مبلغ  -5

 .شدگان دريافت خواهد شد پذيرفته

 .باشد ميليون ريال مي 4هزينه خوابگاه خودگردان براي هر ترم مبلغ : قابل توجه متقاضيان خوابگاه - 6

 .باشد ضروري مي) چادر(با توجه فضاي معنوي شهر مقدس قم، پوشش مناسب اسالمي  -7

 .)س(دانشگاه حضرت معصومه –خيابان چهارم  –بلوار شهيد خداكرم  –قم  :آدرس دانشگاه جهت مراجعه حضوري - 8

 .تماس حاصل نماييد 025-36644311ه توانيد با شمار جهت طرح هرگونه سوال و كسب اطالعات بيشتر مي - 9


