
 
 3196 پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي آزمون سراسري سالنام ثبتدستورالعمل 

 
به اطالع  6131سال کارشناسی ، ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان آزمون سراسري )س(حضرت معصومهدانشگاه  -1

 .انجام می شود)در دو مرحله اينترنتی و حضوري( طبق برنامه اعالم شده  رساند، ثبت نام و تشكيل پروندهمی

 :اينترنتي ناممرحله اول، ثبت -2

بتته آدرس  )س(حضتتترت معصتتتومتته بتتا مراهعتته بتته ستتتتامتتانتته هتتام  دانشتتتگتتاه پتتذيرفتتته شتتتتدگتتانالزم استتتتت کليتته 

http://edu.hmu.ac.ir/stdnew   شتتماره  ) نام کاربري ثبت نام اينترنتی خود را انجام دهند.  27/6/16 الی 26/6/16 تاريخدر

 دانشجو می باشد( رقم کامل(   11شماره شناسنامه)به صورت و کلمه عبور رقم کامل(  11ملی )به صورت 
ام ي ثبت ندانشتتتجويان پز از ورود به ستتتايت از قیتتتمت فايل هاي راهنما فرم هاي موهود را پرينت کرده و پز از تكميل فرم ا را برا

 حضوري همراه خود بياورند

 درتلگرام پيام بگذاريد( @net_hmu)دانشجويان گرامی در صورت داشتن سوال يا اشكال در روند ثبت نام اينترنتی با 

 :حضوري ناممرحله دوم، ثبت -1

 نمايند.مراهعه  دانشگاهبه براي تشكيل پرونده  ذيل ثبت نام هدول زمانبنديطبق پذيرفته شدگان ضروري است 

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

  شناسنامهات صفحتمامی. 

 و رو( پشت )کارت ملی 

 3*4عكز 

 اصل گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه 

 دانشگاهیدانشگاهی و يا گواهی موقت دوره پيشگواهينامه پايان دوره پيش 

 متوسطه ريزنمرات دوره 

 .سري( 2)تکپی از تمامی صفحا واصل شناسنامه  -2

 (سري 2) کپی واصل کارت ملی  -3

 زمينه سفيد تهيه شده در سال جاري )پشت عكسها مشخصات درج شود(. 3×4قطعه عكس تمام رخ  5 -4

 و يك برگ کپی اصل گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه -5

 برگ کپی دو و  دانشگاهیگواهی موقت دوره پيشدانشگاهی و يا گواهينامه پايان دوره پيش -6

 و کپی ريزنمرات دوره متوسطهاصل  -7

 يکارنامه آزمون سراسر نتيپر -8

 نام به واحد مربوطههاي تكميل شده در روز ثبتو ارائه فرمهاي قرار داده شده در ادامه اطالعيه ل فرمتكمي -1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تذكرات مهم 
 در صورت وهود نقص و کمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد. -1

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

 می گردد. از شناسايی و تأييد واحد مربوطه انجام

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

و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش  1316آزمون سراسري سال  1ه شتماره بدي ی استت در هر زمان که دانشتگاه طبق مفاد دفتر  -4

کشتتور ثبت نام دانشتتجو را در بدو ورود به علت متايرت مقررات يا نقص مدارك م م مير مجاز تشتتخيص دهد بالفاصتتله از ادامه 

 مل خواهد آمد.مير مجاز به تحصيل( در هر مرحله اي از تحصيل هلوگيري به ع تحصيل پذيرفته شده )دانشجوي 

 دريافت خواهد شد.)روزانه و شبانه( شدگان پذيرفتهکليه از  خدمات دانشجويیريال بابت هزينه  451111مبلغ  -5

 .مي باشدريال )شبانه( 6055555ريال )روزانه( و  0555555 : خوابگاه غير دولتي بوده و هزينه آن قابل توجه متقاضيان خوابگاه -6

 .باشدثبت نام حضوري الزامی میه ت  عزيزگان پذيرفته شداولياء حضور -7

 باشد.میضروري ش ر مقدس قم، پوشش مناسب اسالمی ) ادر( با توهه فضاي معنوي  -8

دانشگاه حضرت  – )ره(اماميادگار ورزشگاه روبروي  – بعد از پرديیتان-التديربلوار  –دانشتگاه ه ت مراهعه حضتوري: قم  آدرس -1

 .)س(معصومه

 دانشجويان شبانه، هنگام ثبت نام اخذ می گردد.هزينه ثبت نام  -11

 لطفاً ه ت تیري  در امر ثبت نام فرم اي ثبت نام را ) بارگذاري شده ( با کمال دقت در منزل تكميل نماييد. -11

 تماس حاصل نماييد. 125-33211156توانيد با شماره هرگونه سوال و کیب اطالعات بيشتر میه ت طرح  -12

 زمان حضور اتریخ ردیف

 28الی  9ساعت  "ذ"تا  "الف"حرف  96/ 82/6شنبه  سه  1

 28الی  9ساعت  "غ"تا  "ر" حرف   96/ 89/6شنبه  چهار 2

 28الی  9ساعت  "ي"تا  "ف"حرف   96/ 2/7 شنبه 3

 جدول زمانبندي ثبت نام


