
 
 3196 سال ارشد مقطع كارشناسيتكميل ظرفيت پذيرفته شدگان نام ثبتدستورالعمل 

 
رسهند، ب  اطلهع عي 6931سهل  ظتفيتتكميل ، ضمن تبتيك و خيت عقدم ب  هم  پذيتفت  شدگهن )س(حضگت  عصومع دانشگاه  

 .انجهم عي شمدزيت طبق بتنهع  )در دو عتحل  اينتتنتي و حضمری(  ثبت نهم و تشكيل پتوند 

 

 :اينترنتي نامثبت مرحله اول، -3

 
بگگه عتاهصگگ  بگگ  سگگگگهعگگهنگگ  هگگهعر دانشگگگاگگههي بگگ   درس  پگگذيگتفگتگگ  شگگگگدگگگهنلگگهزم اسگگگگت  گلگيگگ           

http://edu.hmu.ac.ir/stdnew  شگگگهعگگل تكميگگل ثبگگت نگگهم اينتتنتي خمد 03/8/16تگگه  02/8/16در روزهگگهی(

 لم   - دعلي  نهم  هربتی:را انجهم دهند. ههت ورود ب  سگگگهعهن   عدارک اسگگگكن شگگگد (بهرگذاری اطلهعه  و 

 .عي بهشداول  ههیبدون صفت  شمهر  شنهسنهع : عبمر

دانشجميهن بهيستي عدارک زيت را ههت بهرگزاری در سهعهن  اسكن  تد  و درعتحل  ابتدايي در سهعهن  بهرگزاری 

  نند
 تمهم رخ 3×4 عكس 

  شنهسنهع ه  صفحتمهعي. 

 و رو( پشت ) هر  علي 

 توميت عدرک  هرشنهسي 

  تكميل ظتفيت( )س(توميت  هرنهع  نههيي قبملي در دانشاه  حضت  عصومع( 

 )توميت عدرک  هرداني)در صمر  وهمد 

 

 :حضوری نامثبت، دوممرحله  -2

 
عتاهص   دانشاه ب  بتای تشگكيل پتوند   1-90از سگهعت   04/28/16شگنب  عمرخ چههر روز درپذيتفت  شگدگهن ضگتوری اسگت 

 و عدارک زيت ر  همتا داشت  بهشند نمهيند.

 

 )تكميل ظتفيت( )س( هرنهع  نههيي قبملي در دانشاه  حضت  عصومع  پتينت -9

 از تمهم صفحه   ن. ستی  پيدو اصل شنهسنهع  و  -0

 تهي  شد  در سهل ههری )پشت عكسهه عشخوه  درج شمد(.زعين  سفيد  3×4قطص  عكس تمهم رخ  6 -3

 عمقت(. - هر  علي )دائمبتگ توميت دو اصل و  -4

 حكم عتخوي سهلهن  يه عمافقت  تبي و بدون قيد و شتط سهزعهن عتبمع بتای  هرعندان دولت. -5

 
 

 



 

 تذكرات مهم:
 در صمر  وهمد نقص و  مبمد عدارک تشكيل  پتوند  انجهم نخماهد شد. -9

تشگكيل پتوند  از پذيتفت  شگد  فقب بت اسهس بتنهع  اعلهم شد  و به حضمر خمد فتد و به اراي  اصل شنهسنهع  و اصل  هر  علي و پس  -0

 از شنهسهيي و تأييد واحد عتبمط  انجهم عي گتدد. 

و دستمرالصمل سهزعهن  9316 زعمن ستاستی سهل 9بديهي اسگت در هت زعهن    تحويله  تكميلي دانشاه  طبق عفهد دفتتچ  شمهر   -3

سگگگنجم  عمزش  شگگگمر ثبت نهم دانشگگگجم را در بدو ورود ب  علت عرهيت  عقترا  يه نقص عدارک عهم تيت عجهز تشگگگخيص دهد 

 تيت عجهز ب  تحويل( در هت عتحل  ای از تحويل هلمگيتی ب  عمل خماهد  عد.   بلهفهصل  از اداع  تحويل پذيتفت  شد  )دانشجمی 

 دريهفت خماهد شد.)روزان  و شبهن ( شدگهن پذيتفت  لي  از  خدعه  دانشجمييهل بهبت هزين  ري 452222عبلغ  -4

 داخل دانشاه  تصلق خماهد گتفت    هزين   ن عتصهقبهً اعلهم عي گتدد.خماباه  : قهبل تمه  عتقهضيهن خماباه  -5

 بهشد.عيبه تمه  فضهی عصنمی شهت عقدس قم، پمشم عنهسب اسلهعي )چهدر( ضتوری  -6

 .)س(دانشاه  حضت  عصومع  –روبتوی ورزشاه  يهدگه  اعهم –بلمار الرديت – درس دانشاه  ههت عتاهص  حضمری: قم  -7

 تمهس حهصل نمهييد. 205-33021256  تمانيد به شمهرههت طتح هتگمن  سمال و  سب اطلهعه  بيشتت عي -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


