دستورالعمل ثبتنام پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت مقطع كارشناسي سال 3196

دانشگاه حضرت معصومه(س) ،ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت سال  9316به اطلاع مي رسياند ،ثبيت
نام و تشكيل پرونده (در دو مرحله اينترنت و حضوری) طبق برنامه اعلام شده انجام م شود.
 -3مرحله اول ،ثبتنام اينترنتي:
(س)

ليييياسم اسييييت ليييييه پذيرفتييييه شييييدگان بييييا مرابعييييه بييييه سييييامانه بييييامه دانشييييگاه حضييييرت معصييييومه

بييييه درس

 http://edu.hmu.ac.ir/stdnewدر تاريخ  16/99/91ال  16/99/96ثبت نام اينترنت خود را انجام دهند ( .نام ياربری يد
مل

لمه عبور شماره شناسنامه بدون صفر دانشجو م باشد)

 -2مرحله دوم ،ثبتنام حضوری:

پذيرفته شدگان لاسم است مدارك ذيل را اسكن نموده و در يك س دی تحويل نمايند:
 تمام صفحات شناسنامه.


ارت مل (پشت و رو)

 عكس3*1
 اصل گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه
 گواهينامه پايان دوره پيشدانشگاه و يا گواه موقت دوره پيشدانشگاه
 ريزنمرات دوره متوسطه
 -9اصل شناسنامه و پ اس تمام صفحات( 2سری).
 -2اصل ارت مل و پ ( 2سری)
 5 -3قطعه عكس تمام رخ  3×4زمينه سفيد تهيه شده در سال جاري (پشت عكسها مشخصات درج شود).
 -1اصل گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه و يك برگ پ
 -5گواهينامه پايان دوره پيشدانشگاه و يا گواه موقت دوره پيشدانشگاه و دو برگ پ
 -6اصل ريزنمرات دوره متوسطه و پيش دانشگاه و پ
 -7تأييديه تحصيل پيش دانشگاه و يا رسيد پست

ن

 -8پرينت ارنامه سمون سراسری
جدول زمانبندي ثبت نام

ردیف

تاریخ

زمان حضور

1

 69/77/71سه شنبه حرف "الف" تا "ش"

ساعت  6الی 71

2

 69/77/71چهارشنبه حرف "ص" تا "ي"

ساعت  6الی 71

تذكرات مهم:
 -9در صورت وبود نقص و مبود مدارك تشكيل پرونده انجام نخواهد شد.
 -2تشكيل پرونده اس پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعلام شده و با حضور خود فرد و با ارايه اصل شناسنامه و اصل ارت مل و پيس
اس شناساي و تأييد واحد مربوطه انجام م گردد.
 -3سمان ثبتنام اينترنت اس پذيرفته شده متعاقبا اعلام خواهد شد.
 -1بديه است در هر سمان ه دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره  9سمون سراسری سال  9316و دستورالعمل سياسمان سينجش ميوس
شور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغايرت مقررات يا نقص ميدارك مهيغ ريير مجياس تشيخيص دهيد بلافاصيله اس اداميه
تحصيل پذيرفته شده (دانشجوی رير مجاس به تحصيل) در هر مرحله ای اس تحصيل بلوگيری به عمل خواهد مد.
 -5مبلغ  150000ريال بابت هزينه خدمات دانشجوي اس ليه پذيرفتهشدگان (روسانه و شبانه) دريافت خواهد شد.
 -6قابل توجه متقاضيان خوابگاه :خوابگاه غير دولتي بوده و هزينه آن  0555555ريال (روزانه) و  6055555ريال (شبانه)مي باشد.

 -7حضوراولياء پذيرفته شدگان عزيز بهت ثبت نام حضوری الزام م باشد.

 -8با توبه فضای معنوی شهر مقدس قغ ،پوشش مناسب اسلام (چادر) ضروری م باشد.
-1

درس دانشگاه بهت مرابعه حضوری :قغ – بلوار الغدير – روبروی ورسشگاه يادگار

امام(ره) – دانشگاه حضرت معصومه(س).

 -90هزينه ثبت نام دانشجويان شبانه ،هنگام ثبت نام اخذ م گردد.
 -99لطفاً بهت تسريه در امر ثبت نام فرمهای ثبت نام را ( بارگذاری شده ) با مال دقت در منزل تكميل نماييد.

 -92بهت طرح هرگونه سوال و سب اطلاعات بيشتر م توانيد با شماره  025-33201056تماس حاصل نماييد.

