
  
  1397 پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسري سالنام  ثبتدستورالعمل 

  
به اطالع  1397سال کارشناسی ، ضمن تبریک و خیر مقدم به همه پذیرفته شدگان آزمون سراسري (س)حضرت معصومهدانشگاه  -1

  .انجام می شودم شده (در دو مرحله اینترنتی و حضوري) طبق برنامه اعال رساند، ثبت نام و تشکیل پرونده می
  :اینترنتی نام مرحله اول، ثبت -2

از روز   edu.hmu.ac.irبـه آدرس   (س)حضـرت معصـومه   با مراجعـه بـه سـامانه جـامع دانشـگاه      پذیرفته شدگانالزم است کلیه 
ه رقمـی پذیرفتـه   ثبت نام اینترنتی خود را انجام دهند( نام کاربري و کلمه عبور کد ملـی د  24/6/97شنبه  الی 22/6/97پنجشنبه 

  شده می باشد).
  ( نام کاربري و کلمه عبور کد ملی دانشجو می باشد). 
  :حضوري نام مرحله دوم، ثبت -3

بـه  بـراي تشـکیل پرونـده     27/6/97الـی سـه شـنبه     25/6/97از روز یکشـنبه    جدول زمانبندي ثبت نامطبق   پذیرفته شدگان ضروري است
  نمایند.مراجعه  دانشگاه
  دي تحویل نمایند: اسکن نموده و در یک سیگان الزم است مدارك ذیل را پذیرفته شد    -1

  شناسنامهات صفحتمامی.  
 و رو) پشت (کارت ملی 

 3*4عکس 

 اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه 

 دانشگاهی دانشگاهی و یا گواهی موقت دوره پیش گواهینامه پایان دوره پیش 

 ریزنمرات دوره متوسطه  
  .سري) 2(تکپی از تمامی صفحا واصل شناسنامه  -2
 )سري 2( کپی واصل کارت ملی  -3

 زمینه سفید تهیه شده در سال جاري (پشت عکسها مشخصات درج شود). 3×4قطعه عکس تمام رخ  4 -4

 و یک برگ کپی اصل گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه -5

 برگ کپی دو و  اهیدانشگ دانشگاهی و یا گواهی موقت دوره پیش گواهینامه پایان دوره پیش -6

 و کپی ریزنمرات دوره متوسطهاصل  -7

 نام به واحد مربوطه هاي تکمیل شده در روز ثبت و ارائه فرمهاي قرار داده شده در ادامه اطالعیه  ل فرمتکمی -8

   اصل فرم انصراف از تحصیل مخصوص دانشجویان اخراج آموزشی و یا انصرافی مؤسسات آموزش عالی -9
  
  
  
  
  
  
  

  

 زمان حضور تاريخ رديف

 13الی  8:30ساعت  "ذ"تا  "الف"حرف   یکشنبه ١

 13الی  8:30 ساعت  "غ"تا   "ر" حرف دوشنبه     ٢

 13الی  8:30ساعت  "ي"تا  "ف"حرف  سه شنبه    ٣

  جدول زمانبندي ثبت نام



  
  
 
:تذکرات مهم  

  در صورت وجود نقص و کمبود مدارك تشکیل  پرونده انجام نخواهد شد. -1
بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارایه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و پـس   تشکیل پرونده از پذیرفته شده فقط -2

 می گردد. از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام

 متعاقبا اعالم خواهد شد. پذیرفته شدهنام اینترنتی از  زمان ثبت -3

و دسـتورالعمل سـازمان سـنجش آمـوزش      1397سراسري سال  آزمون 1بدیهی است در هر زمان که دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره  -4
کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مدارك مهـم غیـر مجـاز تشـخیص دهـد بالفاصـله از ادامـه        

 غیر مجاز به تحصیل) در هر مرحله اي از تحصیل جلوگیري به عمل خواهد آمد. تحصیل پذیرفته شده (دانشجوي 

 دریافت خواهد شد.(روزانه و شبانه) شدگان  پذیرفتهکلیه از  خدمات دانشجوییریال بابت هزینه  488000بلغ م -5
 3و  2براي کسب اطالعات بیشتر به اطالعیـه شـماره   براي کلیه دانشجویان غیر بومی مهیاست : خوابگاه قابل توجه متقاضیان خوابگاه -6

 ایید.خوابگاه مندرج در سایت دانشگاه مراجعه فرم
 .باشد ثبت نام حضوري الزامی میجهت  گان عزیزپذیرفته شداولیاء حضور -7

 باشد. میضروري شهر مقدس قم، پوشش مناسب اسالمی (چادر) با توجه فضاي معنوي  -8

 .(س)دانشگاه حضرت معصومه – (ره)امامیادگار ورزشگاه روبروي  – الغدیربلوار  –دانشگاه جهت مراجعه حضوري: قم  آدرس -9
 جهت تسریع در امر ثبت نام فرمهاي ثبت نام را ( بارگذاري شده ) با کمال دقت در منزل تکمیل نمایید.لطفاً  -10

 تماس حاصل نمایید. 025-33209056توانید با شماره  هرگونه سوال و کسب اطالعات بیشتر میجهت طرح  -11


