
 
 3195 سال ارشد مقطع كارشناسيتكميل ظرفيت پذيرفته شدگان نام ثبتدستورالعمل 

 
رساند، ثبت نام به اطالع مي 5931سال  تكميل ، ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان )س(حضرت معصومهدانشگاه 

 .خواهد پذيرفت طبق برنامه اعالم شده صورت)در دو مرحله اينترنتي و حضوری(  و تشكيل پرونده

 

 :حضوری نامثبتمرحله اول،  -3

 
 نمايند.مراجعه  دانشگاهبه برای تشكيل پرونده 1-91از ساعت   91/80/15شنبه مورخ يك روز درپذيرفته شدگان ضروری است 

 دی تحويل نمايند:اسكن نموده و در يك سيپذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را     -9

  شناسنامهات صفحتمامي. 

 و رو( پشت )ملي كارت 

 عكس 

 تكميل ظرفيت( )س(كارنامه نهايي قبولي در دانشگاه حضرت معصومه تصوير( 

 

 )تكميل ظرفيت( )س(كارنامه نهايي قبولي در دانشگاه حضرت معصومه پرينت -1

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

 )پشت عكسها مشخصات درج شود(. تهيه شده در سال جاریزمينه سفيد  3×4قطعه عكس تمام رخ  1 -4

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

 حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت. -1

 
 :اينترنتي نامثبت مرحله دوم، -2

 
در روزهاای  edu.hmu.ac.irه آدرس با مراجعه به سامانه جامع دانشگاهي ب پذيرفته شدگانالزم است كليه          

ثبت نام اينترنتي خود را انجام دهند. جهت ورود به سامانه از كدملي بعناوان ناام كااربری و  13/0/15و  11/0/15

 كلمه عبور استفاده نماييد.شماره شناسنامه برای 

 

 

 

 :تذكرات مهم 
 در صورت وجود نقص و كمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد. -9

تشكيل پرونده از پذيرفته شده فقط بر اساس برنامه اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارايه اصل شناسنامه و اصل كارت ملي و پاس  -1

 از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد. 

 



و دستورالعمل ساازمان  9315آزمون سراسری سال 9الت تكميلي دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره بديهي است در هر زمان كه تحصي -3

سنجش آموزش كشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغايرت مقررات ياا نقاص مادارك مهام ميار مجااز تشاخيص دهاد 

 هر مرحله ای از تحصيل جلوگيری به عمل خواهد آمد. مير مجاز به تحصيل( در   بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده )دانشجوی 

از  ريااال باباات ه ينااه كااارت دانشااجويي، ه ينااه بيمااه حااوادن دانشااجويي و ه ينااه افتتااا  حسااا  بانااك 358888مبلاا   -4

 شدگان دريافت خواهد شد.پذيرفته

 دانشگاه اعالم خواهد شد.خوابگاه مير دولتي بوده و ه ينه آن متعاقبا طبق مصوبه : قابل توجه متقاضيان خوابگاه -5

 باشد.با توجه فضای معنوی شهر مقدس قم، پوشش مناسب اسالمي )چادر( ضروری مي -1

 .)س(دانشگاه حضرت معصومه –روبروی ورزشگاه يادگاه امام –بلوار الغدير –آدرس دانشگاه جهت مراجعه حضوری: قم  -7

 تماس حاصل نماييد. 815-33181851 هتوانيد با شمارجهت طر  هرگونه سوال و كسب اطالعات بيشتر مي -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


