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  مقدمه
 : گرامی  دانشجویان

 ،عالیالت  تحصی  ادامه  و  تعالی  و  رشد   محل  عنوان  بهحضرت معصومه (س)    دانشگاه  انتخاب
 نهاده،  ارج  اندیشه  و علم  مهد  دانشگاه،  به   را  شما  مقدم.  است  شما  توجه  حسن  و  اعتماد  از  نشان

 بهره  و  خــداوند  یاري  با  امیــداوریم  .داریم  می  گرامی  دانشجویی  جدید  مقطع  به  را  ورودتان
 مختلف  واحدهاي  امکانات   و  خدمات  از  استفاده  با  همچنین  خود،  وجودي  ظرفیتهاي  از  گیري

  نموده   کسب  موثر  و  خالق  توانا،  سالم،  متخصص  یک  نقش  ایفاي   براي  را  الزم  آمادگی   دانشگاهی
  و   خود  براي  را   زندگی  از   بردن  لذت  و   رشد  زمینه  و   یافته،  اي  جانبه  همه   رشد  باشید  قادر  و

   .یدآور فراهم دیگران
  طرفی   از  و  دانشگاه  مختلف  هاي   بخش  توسط  شده  ارائه  خدمات  دامنه   گسترش  به  توجهبا  

 خدمات این معرفی در بتواند که دستنامه کتاب یک ارائه ،فرآیندها  ازسیستمی شدن بسیاري 
. رسید  می  نظر   به  دانشگاه   ضروري  از نیازهاي  باشد،  ثمر  مرمث  و  مفید  دانشجویان  راهنمایی  و

  یک   طی  کتابچه   این  مربوطه،   مسئولین   و  دانشگاه  هاي  بخش  تمامی  همکاري  با  راستا  این  در
 یک  نیازهاي  تمامی  دقیق  معرفی  با  است  امید.  گردید  تنظیمتهیه و    ماهه،  دو  زمانی  پروسه

  دانشجو   وقت  اتالف  از  جلوگیري  و  دانشگاه  خدمات  کیفیت  ارتقاء  در  موثري  سهم  بتوانیم  دانشجو
 دانشجویان و دانشگاه خدوم کارکنان تمامی ارزنده هايراهنمایی. نماییم ایفا عزیز کارمندان و

 . بود خواهد مفید قطعاً کتاب این محتواي بهبود در عزیز
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 تماس با دانشگاه
 

 :حضرت معصومه(س)سایت دانشگاه 
 hmu.ac.ir 

 بعداز پردیسان روبروي ورزشگاه یادگارامام  ،بلوار الغدیر، درس پستی: قمآ
 کدپستی: 

 3736175515 

 فکس:           

 33209013  

 ست الکترونیکی: پ           

info@hmu.ac.ir 

    شناسه رسمی دانشگاه در پیام رسان ایتا:          
   https://eitaa.com/hmu_ac_ir_eitaa 

                                                       
 دانشگاه در شبکه اجتماعی اینستاگرام:         شناسه         

                     Hmu_ac_ir       

 

 تلفن :  

 02532012 

 

جهت مشاهده شماره تماس هاي داخلی بخش هاي مختلف دانشگاه به بخش تماس با ما در سایت دانشگاه  
 مراجعه فرمایید. 

http://www.qom.ac.ir/
mailto:info@hmu.ac.ir
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 روابط عمومی و امور بین الملل 

 ارتباطی پل هاي 

 راه هاي ارتباطی و اطالع از برنامه ها

 اپلیکیشن مردمک  -۱

 درن یاخبار مربوط به دانشگاه قرار بگ انیدر جر دیبا خانواده آنهاها و  دانشجو

اطالع  عیسر  یدسترس  ای دانشجو  یآموزش  يها  هیبه  خود   ییو  به  مربوط 

باشن بتو  دداشته  راحت  دنناو  نظرسنج  در  یبه  و  انتخابات   ها   یمسابقات  و 

  .دشرکت کنن دانشگاه

       کیگروه انفورمات يدانشگاه با همکار  یکه روابط عموم است  يابزار مردمک 

 است. کرده هیمنظور ته نیبه هم
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 د به مردمک دو راه وجود دار یدسترس يبرا

آدرس   ایدانشگاه  تیاز سا امردمک ر دینسخه اندرو دین اتو یم  دیدار دیعامل اندرو ستمیبا س یگوش راگ 

hmu.ac.ir/mardomak.apk يدیجد هیاطالع راگ شنیکیبا نصب اپل.دینصب کن یگوش يدانلود و رو  

 ارسال می شود.  شنیکیفینوت کی براي شما نترنت،ای به اتصال  به محض شودمنتشر 

اندروید    گر  سیستم عامل دستگاه شماا از  نسخه وب   نیداهست، مثال آي او اس یا ویندوز، می توغیر    از 

  ا ی  یمرورگر گوش  در  رو  hmu.ac.ir/mardomakآدرس    استفاده کنید. براي این کار کافی است مردمک  

 د. کنینم  افتیدر شنیکیفیوتن که نسخه وب،  دی. فقط توجه کنوارد کنید  وتریکامپ



 

٥ 
 

 

ها، اخبار دانشــگاه و گزارش  تیپوســتر فعال دین اتو یم  ین صــفحه اصــلاهم  در دیوشــ یوارد مردمک م  یوقت

 یا مـشاهده نمایید  راکامل   يمحتوا دین اتویها ماز قـسمت یک  هر انتخاب با .رامـشاهده کنیدخبر ها   يریتـصو

 .دیبه اشتراك بذار  گرانیآدرس، با د یبا کپ



 

٦ 
 

ورود    ي. برادیکن  کلیکمردمک    يگوشه باال  یسه خط افق  يرو  است  یکاف  رگیاستفاده از خدمات د  يبرا 

و کلمه   يبه عنوان نام کاربر ار  خود یو کد مل  انتخاب را  ورود به سامانه خودگزینهمخصوص  يبه پنل کاربر

 . دیعبور وارد کن

  ییو دانشجو یآموزش يهاهیاطالع دین اتویو م دینیب  یم اراسم خود دیکن انتخابرو  یسه خط افقاگر  حاال

قسمت   ن یبه ا يسر کیهر شب  میکنیم شنهادی. پدینیها بب هیاز قسمت اطالعان رامخصوص به خودت

 .دیبزن 
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و انتقادات و موارد  شنهاداتیفوق برنامه ثبت پ يها تیفعال يبه زمان بند ینگاه می ن هم مثل  رگید خدمات

 . ود شیقسمت قرار داده م نیهم درمثل مسابقات و انتخابات انجمن ها و کانون ها هم رگید

 نماید.ثبت    تیدرباره فعال  ان رانظرت  تیپوستر هر فعال  يروکلیک  با    يبعد از ورود به پنل کاربر  دین اتویم  یحت
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 درگاه ارتباطی دانشگاه حضرت معصومه(س) -۲

@hmu_ac_ir_eitta 

 

 ها  برنامه از اطالع

 دانشکده  در مستقر نگاه نیم تابلو -۱

  خوابگاه، هاي بلوك ورودي هاي البی انسانی، علوم دانشکدع، در شده نصب جارچی اعالنات تابلو -۲
 سازمان  و نمازخانه ورودي
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 اینستاگرام  -٣

  آدرس به مراسمات آنالین پخش و ها کلیپ ،مسابقات، ها اطالعیه بهتر رسانی اطالع جهت
hmu_ac_irکنید  مارادنبال و مراجعه . 

 

  از مرورگر گوگل کروم یا فایر فاکس  edu.hmu.ac.irادرس :  سامانه مروار�د-٤

https://edu.hmu.ac.ir/
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 قسمت ارتباط با مسئولین

 درقسمت ارتباط با مسئولین واحد مورد نظر را انتخاب کنید 

 

 شده است. درباالي صفحه کدپیگیري نامه شمانمایش داده  دراین قسمت درخواست خود را ثبت کنید.    
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ت ثبت درخواسمحل                            
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نقشه جانمایی محوطه دانشگاه  
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 رهبري در دانشگاه نهادنمایندگی مقام معظم 

 مقدمه 

از آنجا که رشـد و ارتقاء معارف دینی در محیط دانشـگاه از وظایف اصـلی نهاد مقام معظم رهبري به 
برداري موثري برداـشته اـست، به منظور بهره و بلند هايگام رود و نهاد تاکنون در این زمینه ـشمار می

راســتاي اهداف نظام مقدس جمهوري اســالمی هاي غنی و موجود در دانشــگاه در بیشــتر از ظرفیت
 .ایران، دفاتر نهاد شورایی با نام شوراي راهبردي را تشکیل داد

 اهداف 

 .استفاده از ظرفیت فکري و علمی استادان

 .هاي فکري، فرهنگی وسیاسیافزایش مشارکت استادان در حوزه

 هاي دانشگاهی سیاسی در محیطهاي کالن و راهبردي فرهنگی و ریزيانسجام و هماهنگی در برنامه

 نامه ها بر
 ازدواج دانشجویی 
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 اردوهاي زیارتی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارگاه هاي معرفت افزایی اساتید، دانشجویان و کارمندان 
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   سامانه مرواریدراهنماي استفاده از 
جهت تسهیل در استفاده از خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و... دانشگاه 

(س) معصومه  پرکاربردحضرت  اهم خدمات  که  است  اطالعیه، سعی شده  سامانه،  و  هاي ها 
به دانشجویان عزیز ارائه   سامانه مرواریددر یک وبسایت تجمیع و به نام    مربوط به هر حوزه، 

 د به این وبسایت  طبق راهنماي زیر عمل نمایید: شود. براي ورو 

 از مرورگر گوگل کروم یا فایر فاکس   https://edu.hmu.ac.irادرس : 
 

 

https://edu.hmu.ac.ir/
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ورود به سامانه را  پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت به عنوان دانشجو

 انتخاب نمایید 

 
 

 نام کاربري : شماره دانشجویی   

 رمز عبور: شماره ملی به صورت کامل با اعداد التین 

دانشجویان پس از ورود براي اولین بار می توانند نسبت به تغییر رمز عبور 

 خود اقدام نمایند 
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 حوزه  خدمات 

زشمو  آمعاونت 
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درس  آتمام فرایند هاي اموزش از طریق سامانه جامع مروارید به 

 https://edu.hmu.ac.ir  میشود انجام  ، 
 شماره دانشجویینام کاربري: 

 شماره ملیرمز عبور: 

  نام فرآیند ردیف

 رمز عبورتغییر   1
مکاتبات   –سامانه مروارید 
 اداري 

 انتخاب واحد  2
 -سامانه مروارید
 اموراموزشی 

 براي دانشجویان جدید الورود انتخاب واحد به صورت گروهی و توسط کارشناسان دانشکده ها انجام خواهد شد 

 حذف و اضافه و ترمیم واحد  3
 -سامانه مروارید
 اموراموزشی 

 کارت دانشجویی المثنی  4
ات بمکات -سامانه مروارید

 سایر درخواست ها  -اداري

 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل  5
مکاتبات  -سامانه مروارید
 اداري 

 ارزشیابی اساتید  6
درماه اخر هرترم به صورت 

اتوماتیک در میز کار  
 شود  دانشجو فعال می

 ) مشاهده نمرات( اطالعات جامع دانشجو  7
 -سامانه مروارید
 اموراموزشی 

8 
 الکترونیکی دانشجو بابت پرداختپرداخت هاي 

 شهریه 
 سامانه مروارید 

https://edu.hmu.ac.ir/
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 موجود در سامانه جامع دانشگاه مروارید  هاي گزارش

 

  نام فرآیند  ردیف

1 
از حذف و اضافه و  تا یک هفته پس برنامه هفتگی دانشجو (

 )نام ثبت
 اموراموزشی  -سامانه مروارید

 اموراموزشی  -سامانه مروارید برنامه هفتگی (در طول ترم)  2

 اموراموزشی  -سامانه مروارید برنامه هفتگی همراه با تاریخ امتحان  3

 اموراموزشی  -سامانه مروارید تأییدیه انتخاب واحد 4

5 
امتحان (برنامه امتحان پایان  کارت ورود به جلسه 

 ترم)
 اموراموزشی  -سامانه مروارید

 اموراموزشی  -سامانه مروارید کارنامه ترمی  6

 اموراموزشی  -سامانه مروارید رتبه، معدل و واحد گذرانده  7

 اموراموزشی  -سامانه مروارید کارنامه مالی دانشجو در ترم  8

 اموراموزشی  -سامانه مروارید آموزشی)چارت درسی (برنامه پیشنهادي نظام  9
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 کارشناسی  دوره  آموزشی قوانین از هاییبخش
  دارد اشـاره هاآن  پرکاربردترین  به  صـرفاً و نبوده دانشـگاه  آموزشـی  قوانین يهمهاین مطلب حاوي  توجه: 

 .) فرمایید مراجعه هانامهآیین /آموزش  /میز خدمت الکترونیک به نامهآیین موارد ي(براي اطالع از همه

 انتخاب واحد

 واحد درسی انتخاب کند.  20و حداکثر 12انشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل د 
  واحد درسی است. 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در ترم تابستان 

 شودثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می. 
  شودینمدانشجو محاسبه  یلیترم تابستان جزء سنوات تحص. 

 نوع درخواست  نوع فعالیت  ردیف

 حذف اضطراري (تکدرس)  درخواست بررسی مشکالت آموزشی  1
 حذف پزشکی درس  درخواست بررسی مشکالت آموزشی  2
 حذف ترم درخواست بررسی مشکالت آموزشی  3
 مرخصی با احتساب درخواست بررسی مشکالت آموزشی  4

 بدون احتساب پزشکی مرخصی  درخواست بررسی مشکالت آموزشی  5

 تمدید سنوات  درخواست بررسی مشکالت آموزشی  6

 تصویب موضوع (تحصیالت تکمیلی)  7

 صدور مجوز دفاع (تحصیالت تکمیلی)  8

 درخواست رفع منع ثبت نام 9
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  واحد انتخاب نمایند، واحدهاي آنها توسـط آموزش حذف و آن   12در صـورتی که دانشـجویان کمتر از
 .)باشدنمی آخر ترم دانشجویان شامل قانون این. ( شودترم جزو سنوات دانشجو محاسبه می

   ال حداقل جویی در یک نیمـس ورت  17اگر میانگین نمرات دانـش د، در این ـص جو با تاباـش گروه  یدیدانـش
 .نماید اخذ درسی واحد 24 تا حداکثر تواندآموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می

 رعایت. ( نمایند  انتخاب  واحد 14  از  بیش توانندنمی بعدي ترم  در  شــونددانشــجویانی که مشــروط می  
 .)باشد می ضروري واحد حداقل

 باشـد، داشـته باقی  درسـی  واحد 24  تا حداکثر  آموختگی،چنانچه دانشـجو در نیمسـال آخر براي دانش 
 .نماید اخذ درسی واحد 24 تا تواندباشد، می 10باالي  معدلطی که میانگین کل شربه
  ــجو با گذراندن حداکثر ــرایط خاص که دانش ــی دانش 8در ش ــود،  آموختهواحد درس  گروه تایید با  ش

 .نماید اخذ تابستان دوره در را مذکور هاي واحد تواندمی آموزشی،
 د باال استفاده کند.بن دو مفاد از توانددانشجو همزمان نمی 
 داشته نظري درس  دو حداکثر  آموختگیدر ـصورتی که دانـشجو در آخرین نیمـسال تحـصیلی براي دانش 

د، ی  گروه  تایید  با باـش قف  رعایت  با و  آموزـش النیم آن  واحدهاي ـس ورت  به  را  دروس تواندمی ـس   معرفی  ـص
 .بگذراند تابستان دوره یا سالنیم آن در استاد  به

 و اضافه  حذف

   خود را حذف    یدو درس انتخاب   ایانتخاب    گریدرس د  2حداکثر    تواندیدر زمان حذف و اضافه  دانشجو م
وي از   انتخابی واحدهاي تعداد  کهمشروط بر آن د،یجابجا نما گریخود را با دو درس د یدو درس انتخاب  ای

 حداقل و حداکثر مجاز تجاوز نکند. 

  را   خود   تحصیلی  روند  واضافه،الزم است دانشجویان همواره و خصوصاً بعد از انتخاب واحد و حذف :  توجه
 . نمایند  رصدسامانه جامع مروارید در

   هادر کالس حضور
 است الزامی حضوري هايحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره . 
    کند،   غیبت  درس  آن  سالجلسات یا در جلسه امتحان پایان نیم  3/16اگر دانشجو در درسی بیش از  

 درس آن نمره شود، داده تشخیص موجه غیر دانشگاه  آموزشی شوراي تشخیص به دانشجو غیبت چنانچه
  در   واحد  12  نصاب  حد  رعایت  صورت  این  در.  شودمی  حذف  درس  آن  موجه،  تشخیص  صورت  در  و  صفر



 

۲۲ 
 

نیم  ولط الزامی نیست ولی  براي دانشجو    سنوات   جزء  کامل  سالنیم  یک  عنوان  به   مذکور  سالنیمسال 
 . شودمی محسوب وي تحصیلی
 تحصیلی ارزیابی

   ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در
 . شودشود و به صورت عددي از صفر تا بیست محاسبه میانجام میکالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات 

  .برگزاري آزمون کتبی براي دروس الزامی است 

  است.  10حداقل نمره ي قبولی هر درس 

  نیم  هايسالنیم  در  چنانچه   نکند،  کسب  قبولی  نمره  درس  چند  یا  یک  در  سالدانشجویی که در هر 
نمرات   زری در قبلی مردودي هايذراند، نمره یا تمام نمرهبگ قبولی نمره با را  مذکور  دروس یا درس بعدي،
و صرفاً    اثریدوره ب   کل  نیانگیم   ينمرات در محاسبه  نیماند اما ایم   یدانشجو، فقط ثبت و باق  یلیتحص 
 کل دوره خواهد بود. نیانگیدر آن درس مالك محاسبه م یقبول ينمره  نیآخر

    استفاده از بند قبلی، صرفا براي محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانشگذراندن دروس با-
 . کندنمی خنثی را قبل هاي نیمسال در دانشجو  مشروطی و باشدمی موختگیآ
   تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودي دریافت

 . شودنمی کنند،می
 درس ترم و حذف تک حذف

   در شرایط خاص و با ارائه مدارك معتبر، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی
 پذیردانشجو و تایید شوراي آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان

 . است
  ت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان دانشجو می تواند با رعایت مفاد بند قبلی، در صور

نیمسال، صرفا یک درس نظري را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحد هاي باقی  
 جلسات درس نباشید.   16/ 3واحد نشود و نیز غیبت دانشجو در آن درس بیش از    12مانده دانشجو کمتر از  

 مشروطی 

  نمر میانگین  از  چنانچه  تحصیلی کمتر  نیمسال  در هر  دانشجو  نیمسال    12ات  در آن  دانشجو  باشد، 
 .کند انتخاب درسی   واحد 14 تواندمی حداکثر بعدي نیمسال در و شودمشروط تلقی می
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    باشد،   شده  مشروط  متناوب  یا  متوالی  از  اعم  سالنیم  3چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته  
 . شود می محروم تحصیل از

 تحصیلی  مرخصی

   از با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال  دانشجو می تواند 
 مرخصی تحصیلی استفاده کند. 

 .دانشجویان براي گرفتن مرخصی نبایستی در ترم مورد نظر انتخاب واحد داشته باشند 

  تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است. مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال 

مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شوراي آموزشی، حداکثر دو نیمسال 
 تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است. 

 مجاز تحصیل  مدت

  .مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارشناسی پیوسته چهار سال است 

    اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه، حداکثر دونیمسال براي دوره  دانشگاه
کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود  

 از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 

  ء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیئت امنا
 رایگان دریافت می شود. 

 از تحصیل  انصراف

  .ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود 

   به صورت و  باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً  دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، 
 شگاه تسلیم کند.  کتبی به اداره آموزش دان 

 رشته تغییر

  دانشجوي دوره هاي کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش
وجود رشته یا گرایش   -1  به رشته یا گرایش دیگرتحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

 آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شوراي آموزشی دانشگاه؛  موافقت گروه  -2  مورد تقاضاي دانشجو دردانشگاه؛
کمتر نبودن نمره هاي اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشی ذي ربط از نمره آخرین فرد    -3
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با تایید سازمان سنجش آموزش   پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه قم و در سال پذیرش 
 ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی مانده؛ امکان   -4 کشور؛

  دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی براي یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش
   دهد.
    روزانه، از غیر  تغییر رشته از دوره هاي پایین به دوره هاي باالتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به

 حضوري به نیمه حضوري و حضوري ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است. 

    تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش
 در آن ها از طریق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است. 

 
 رشته  ییرغت با انتقال و  انتقالی درس، مهمان تک مهمانی،

  دانشجو می تواند در شرایط خاص یک یا چند درس را  با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد به
 صورت مهمان تک درس بگذراند. 

   میهمانی و انتقالی دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی
 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می شود.

   انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط انتقالی و هم تغییر رشته (هر دو با هم) و با
 کسب موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد، فقط براي یک بار امکان پذیر است. 

 
 کاردانی مدرك

    واحددرسی   68در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل
واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین   10(شامل حداکثر 

باشد، در این صورت می تواند مدرك دوره کاردا  12کل دروس گذرانده وي   باالتر  همان رشته را    ین یا 
دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوي مذکور فقط گواهی مبنی بر تعداد واحد هاي گذرانده شده 

 داده خواهد شد. 
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   در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد هاي
گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالك میانگین کل  مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی  

 یا باالتر شود.  12براي صدور مدرك کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، 

   صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا
 صیل انجام می شود. مجري بودن دانشگاه محل تح

 
 التحصیلی فارغ

    در    12مالك دانش آموختگی گذراندن دروس مطابق با سرفصل مصوب و داشتن میانگین کل حداقل
 پایان دوره است. 

  باشد تنها  12چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد هاي درسی آن دوره کمتر از
  20فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر    يت تحصیلی به وعایت سقف مجاز سنوایک نیمسال با ر

را به حداقل   ودگذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خ 12واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 
 برساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود. 12

 
 تماس با کارمندان آموزش:         

 

ادبیات و   دانشکده
 علوم انسانی 

 شماره تماس  سمت

 02533209057 رییس اداره خدمات اموزشی و دانش اموختگان  خانم هاشمی 

 خانم علوي 
کارشناس رشته هاي مدیریت(کارشناسی  

 وارشد)،حسابداري،زبانشناسی، مشاوره، روانشناسی
02533209029 
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 خانم داوودي 
کارشناس رشته هاي علوم قرآن و حدیث(کارشناسی  

پارچه،طراحی لباس و  وارشد)،حقوق،فقه وحقوق، طراحی 
 فرش 

02533209027 

 02533209025 کارشناس امور فارغ التحصیلی  خانم خراسانی 

 02533209057 کارشناس تحصیالت تکمیلی  خانم آل بویه

 02532012222 کارشناس امور مالی اموزش آقاي فوالدي 

 
 

 آموختگانو دانش موزشیآخدمات  اداره  
   رشیخدمات واحد پذبرخی از 

   ارشدیکارشناس ،ی در سه مقطع کارشناس انیپرونده دانشجو لتشکی  و نامانجام امور ثبت -1
 دالورود یجد انیدانشجو  ینمرات مقاطع قبل وریز یلیتحص  هايانجام مکاتبات مربوط به تاییدیه -2
مواردخاص   ونیسیکه توسط کم  لیو عدم مراجعه و احکام ادامه تحص   یاعمال احکام اخراج مشروط  -3

 شود یدانشگاه صادر م
 ی اخراج انیدانشجو گانیمحاسبه آموزش را -4
 ی تابستان  هايترم به مربوط نامانجام امور ثبت -5
 انیدانشجو رشیاسناد پذ یبررس -6
 هاپرونده يرگیبه سازمان سنجش و نقص رشیپذ هايرتیاعالم گزارش مغا -7
 

   آموختگانخدمات واحد دانشبرخی از 
   هاپس از اعالم و ارسال مدارك فراغت توسط دانشکده ،تحصیل انجام امور فراغت از -1
که شخص نخواهد از مملکت خود    یتا زمان   نامهیگواه  نی(ا  لیموقت فراغت از تحص   نامهیگواهصدور    -2

 یی به هر جا لیادامه تحص  ایجهت اشتغال به کار و  تواندی اعتبار خواهد بود و شخص م  يخارج شود، دارا
 شد.  دمدارك همان روز صادر خواه لی) که در صورت تکمدیدر کشور خود از آن استفاده نما
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مام دروس مصوب بایستی با مراجعه به سامانه مروارید از التحصیلی  و ات دانشجویان بعد از درخواست فارغنکته مهم: 
فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و ارسال کنند توجه داشته باشید که ادرسی که در  ،  قسمت فرم هاي درخواست

مبناي ارسال مدرك تحصیلی شما است دقت کنید کامل باشد، این فرم به صورت اتوماتیک  به ،  این فرم نوشته شده
سمتهاي ارسال میشود و پس از یک هفته بایستی با مراجعه به کارتابل گردش فرم را بررسی کرده و اگر بدهی  تمام ق

 پرداخت نماید ، براي دانشجو ثبت شده است
محروم شده و موفق به اخذ    لی که از ادامه تحص   یان ی(مخصوص دانشجویموقت کاردان   نامهیصدور گواه  -3

 . )گردندینم یمدرك کارشناس
مدرك)  یلیتحص   هايدانشنامهصدور    -4 به    :  (اصل  سجادمراجعه  امور    سامانه  سازمان  به  متعلق 

تماس  .  شده است  دیق  که در سامانه  یمدارک  ينام و بارگذارو ثبت)  https://portal.saorg.ir(  انیدانشجو
مدارك   دیینام وتأاز ثبت  العجهت اط)  02533209025خ خراسانی  (  صدور دانشنامهواحد  کارشناس    با  

 . شده يبارگذار 
به   یبه منزله اعتبار بخش یلیتحص ه یدییو انجام مکاتبات مرتبط با آن (تأ یل یتحص  هايهیدییتأصدور  -5

 به   و  هاستدانشگاه  ای  و  هاسازمان  ،یکه حسب درخواست ادارات دولت  استصادر شده    یل یمدارك تحص 
 . گرددیارگان مربوطه م لیدو هفته تحو یال کی ی) که طشودمی انجام محرمانه صورت

تحص   دییتأ  -6 و  ی صادرشده در سامانه خدمات آموزش  یلیمدارك  علوم    ی متقاض   انیدانشجو  ژهیوزارت 
 . است خروج از کشور  ایترجمه مدارك و 

 درصورت انجام مکاتبات الزم  ایدانشجو و  یلیتحص  تیبرحسب وضع نمرات زیرصدور  -7
 گانیتعهدات آموزش را دیجهت خر گانیمحاسبه آموزش را -8
 رتبه اول تا سوم برحسب درخواست دانشجو  یبه سازمان سنجش و صدور گواه هایاعالم رتبه اول -9

 هیمتعهد خدمت و بورس انیدانشجو يبرا لیانجام مکاتبات الزم پس از فراغت از تحص  -10
 ه یبورس  ریو غ هیبورس یران یرایاتباع غ  انیدانشجو يبرا لیانجام مکاتبات الزم پس از فراغت از تحص   -11

 /کیخدمت الکترون   زیم  يدر منواین اداره و راهنماي تک تک خدمات ذکر شده  و خدمات    هاهیاطالع**  
        .در دسترس قرار داردآموزش/ پذیرش و دانش آموختگان 

از  **   اطالع کامل  به  نامه هاي  آیینجهت  رایگان  مربوط  تعهدو  آموزش  کمیسیون  ،  نظام وظیفه،  لغو 
دانشجویان مقاطع و  انتقال و میهمانی به داخل کشور، خارج کشور دانشجو از  انتقال، بررسی موارد خاص
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دانشجویان دوره امور  سازمان  در  مربوطه  سایت  به  مختلف  هاي 
)http://mad.saorg.ir/EDUS/File.aspx(  .مراجعه نمایید 
 

 کارشناسی  دوره  آموزشی قوانین از هاییبخش
  دارد   اشاره  هاآن  پرکاربردترین  به  صرفاً  و  نبوده  دانشگاه  آموزشی  قوانین  ياین مطلب حاوي همهتوجه:  

 .)فرمایید  مراجعه هانامهآیین / آموزش /میز خدمت الکترونیک  به نامهآیین موارد ي(براي اطالع از همه

 
 انتخاب واحد 

 واحد درسی انتخاب کند.   20و حداکثر 12انشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل د 
  واحد درسی است.  6حداکثر واحد مجاز انتخابی در ترم تابستان 

 شودثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می . 
  شودیدانشجو محاسبه نم یلیترم تابستان جزء سنوات تحص . 
    واحد انتخاب نمایند، واحدهاي آنها توسط آموزش حذف و آن    12در صورتی که دانشجویان کمتر از

 .)باشدنمی  آخر ترم دانشجویان شامل قانون این. ( شودترم جزو سنوات دانشجو محاسبه می

    گروه    یدین صورت دانشجو با تاباشد، در ای  17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل
 . نماید اخذ درسی واحد 24 تا حداکثر تواندآموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می

  رعایت . (  نمایند  انتخاب  واحد  14  از  بیش  توانندنمی  بعدي  ترم  در  شونددانشجویانی که مشروط می  
 .) باشد می ضروري واحد حداقل

    براي  باشد،  داشته  باقی  درسی  واحد  24  تا  حداکثر   آموختگی،دانشچنانچه دانشجو در نیمسال آخر 
 . نماید اخذ درسی  واحد 24 تا تواندباشد، می 10طی که میانگین کل وي باالي شربه
    آموزشی،   گروه   تایید  با  شود،  آموختهواحد درسی دانش  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  

 . نماید  اخذ تابستان دوره  در را مذکور هاي واحد تواندمی
  د باال استفاده کند. بن دو  مفاد از توانددانشجو همزمان نمی 
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 داشته نظري درس دو حداکثر  آموختگیدر صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی براي دانش 
 به معرفی صورت به را  دروس تواند می سالنیم آن واحدهاي سقف رعایت با و آموزشی گروه تایید با باشد،
 . بگذراند تابستان دوره یا سالنیم آن در استاد

 
 و اضافه  حذف

   خود را حذف    یدو درس انتخاب   ایانتخاب    گریدرس د  2حداکثر    تواندیدر زمان حذف و اضافه  دانشجو م
وي از   انتخابی واحدهاي تعداد  کهمشروط بر آن د،یجابجا نما گریخود را با دو درس د یدو درس انتخاب  ای

 حداقل و حداکثر مجاز تجاوز نکند. 

  را   خود   تحصیلی  روند  واضافه،الزم است دانشجویان همواره و خصوصاً بعد از انتخاب واحد و حذف :  توجه
 . نمایند رصد گلستان پورتال در

 
   هادر کالس حضور
 است الزامی حضوري هايحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره . 
    کند،   غیبت  درس  آن  سالجلسات یا در جلسه امتحان پایان نیم  3/16دانشجو در درسی بیش از  اگر  

 درس آن نمره شود، داده تشخیص موجه غیر دانشگاه  آموزشی شوراي تشخیص به دانشجو غیبت چنانچه
  در   واحد  12  نصاب  حد  رعایت  صورت  این  در.  شودمی  حذف  درس  آن  موجه،  تشخیص  صورت  در  و  صفر

نیم  ولط الزامی نیست ولی  براي دانشجو    سنوات   جزء  کامل  سالنیم  یک  عنوان  به   مذکور  سالنیمسال 
 . شودمی محسوب وي تحصیلی
 تحصیلی ارزیابی

   ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در
 . شودشود و به صورت عددي از صفر تا بیست محاسبه میکالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می

  .برگزاري آزمون کتبی براي دروس الزامی است 

  است.  10حداقل نمره ي قبولی هر درس 

  نیم  هايسالنیم  در  چنانچه   نکند،  کسب  قبولی  نمره  درس  چند  یا  یک  در  سالدانشجویی که در هر 
نمرات   زری در قبلی مردودي هايذراند، نمره یا تمام نمرهبگ قبولی نمره با را  مذکور  دروس یا درس بعدي،
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و صرفاً    اثریدوره ب   کل  نیانگیم   ينمرات در محاسبه  نیماند اما ایم   یدانشجو، فقط ثبت و باق  یلیتحص 
 کل دوره خواهد بود. نیانگیدر آن درس مالك محاسبه م یقبول ينمره  نیآخر

    استفاده از بند قبلی، صرفا براي محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانشگذراندن دروس با-
 . کندنمی خنثی را قبل هاي نیمسال در دانشجو  مشروطی و باشدمی موختگیآ
   تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودي دریافت

 . شودنمی کنند،می
 درس ترم و حذف تک فحذ

   در شرایط خاص و با ارائه مدارك معتبر، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی
 پذیردانشجو و تایید شوراي آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان

 . است
    صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان دانشجو می تواند با رعایت مفاد بند قبلی، در

نیمسال، صرفا یک درس نظري را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحد هاي باقی  
 جلسات درس نباشید.   16/ 3واحد نشود و نیز غیبت دانشجو در آن درس بیش از    12مانده دانشجو کمتر از  

 مشروطی 

    از  چنانچه تحصیلی کمتر  نیمسال  در هر  دانشجو  نمرات  نیمسال    12میانگین  در آن  دانشجو  باشد، 
 .کند انتخاب درسی   واحد 14 تواندمی حداکثر بعدي نیمسال در و شودمشروط تلقی می

    باشد،   شده  مشروط  متناوب  یا  متوالی  از  اعم  سالنیم  3چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته  
 . شود می محروم تحصیل از

 تحصیلی  مرخصی

   از با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال  دانشجو می تواند 
 مرخصی تحصیلی استفاده کند. 

 .دانشجویان براي گرفتن مرخصی نبایستی در ترم مورد نظر انتخاب واحد داشته باشند 

 مسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است. مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نی 

مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شوراي آموزشی، حداکثر دو نیمسال 
 تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است. 
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 مجاز تحصیل  مدت

  .مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارشناسی پیوسته چهار سال است 

   شگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه، حداکثر دونیمسال براي دوره  دان
کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود  

 از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 

    هیئت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب
 رایگان دریافت می شود. 

 از تحصیل  انصراف

  .ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود 

   به صورت و  باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً  دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، 
 کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند.  

 رشته تغییر

  دانشجوي دوره هاي کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش
وجود رشته یا گرایش   -1  در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:به رشته یا گرایش دیگرتحصیلی  
 موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شوراي آموزشی دانشگاه؛  -2  مورد تقاضاي دانشجو دردانشگاه؛

کمتر نبودن نمره هاي اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشی ذي ربط از نمره آخرین فرد    -3
با تایید سازمان سنجش آموزش  پذیر فته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه قم و در سال پذیرش 

 امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی مانده؛  -4 کشور؛

  رشته یا گرایش  دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی براي یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر
   دهد.
    تغییر رشته از دوره هاي پایین به دوره هاي باالتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیر

 حضوري به نیمه حضوري و حضوري ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است. 

  ته هایی که پذیرش  تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رش
 در آن ها از طریق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است. 
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 رشته  تعییر با انتقال و  انتقالی درس، مهمان تک مهمانی،

  دانشجو می تواند در شرایط خاص یک یا چند درس را  با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد به
 بگذراند. صورت مهمان تک درس 

   میهمانی و انتقالی دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی
 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می شود.

 ر رشته (هر دو با هم) و با  انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط انتقالی و هم تغیی
 کسب موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد، فقط براي یک بار امکان پذیر است. 

 کاردانی مدرك

    واحددرسی   68در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل
با نمره قبولی گذرانده و میانگین   واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را 10(شامل حداکثر 

باشد، در این صورت می تواند مدرك دوره کاردان   12کل دروس گذرانده وي   باالتر  همان رشته را    ییا 
دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوي مذکور فقط گواهی مبنی بر تعداد واحد هاي گذرانده شده 

 داده خواهد شد. 

  یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد هاي   در صورتی که دانشجوي منصرف
مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را مالك میانگین کل  

 یا باالتر شود.  12براي صدور مدرك کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، 

 اردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا  صدور مدرك ک
 مجري بودن دانشگاه محل تحصیل انجام می شود. 

 التحصیلی فارغ

    در    12مالك دانش آموختگی گذراندن دروس مطابق با سرفصل مصوب و داشتن میانگین کل حداقل
 پایان دوره است. 

  باشد تنها  12دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد هاي درسی آن دوره کمتر از چنانچه میانگین کل
  20فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر    يعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به ویک نیمسال با ر

را به حداقل   ودگذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خ 12واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 
 این صورت از تحصیل محروم می شود رساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند در غیرب  12
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 مرواریدسامانه  در  موجود  تحصیالت تکمیلی فرآیندهاي

 

 

 

 

 

 

 

 راهنماي سامانه  نوع فعالیت  ردیف 

1 
انتخاب استاد  

 راهنما

  بخش تحصیالت تکمیلی
   گردش انتخاب استاد

 راهنما

 

 تصویب پروپوزال 2
  بخش تحصیالت تکمیلی   

گردش تصویب پروپوزال 
 

3 
ارسال گزارش  

 پیشرفت
 بخش تحصیالت تکمیلی   

 گزارش پیشرفت کار 
 

4 
درخواست مجوز  

 دفاع 
     بخش تحصیالت تکمیلی
 گردش برگزاري دفاع 
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 فرآیندهاي تحصیالت تکمیلی در سامانه هاي ایران داك 

 راهنماي سایت  نوع فعالیت  ردیف 

1 
درخواست پیشینه  

 براي پروپوزال 

داك   سایت ایران 
)https://irandoc.ac.ir/( 

  سامانه پیشینه پژوهش 

2 
همانندي براي  

 پروپوزال و پایان نامه 

داك  ایران  سایت 
)https://irandoc.ac.ir/( 

  سامانه همانندجو

3 
ثبت پروپوزال و فایل 

 نهایی پایان نامه 

داك  ایران  سایت 
)https://irandoc.ac.ir/( 

  سامانه ثبت

 

 هاي ارتباطی با تحصیالت تکمیلیراه

 
 025-33209057 تلفن تماس

 
 tt_hmu@yahoomail.com آدرس ایمیل 

 
 TT_HMU@ شناسه ایتا

       

 

https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/


 

 
 

 

 

 

 

 حوزه  خدمات 

 معاونت دانشجویی 
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 راهنماي فرآیندهاي مختلف خوابگاهی  
 
 

 نام خوابگاه : فرآیندهاي ثبت 

تکمیل فرم عضویت خوابگاه ازقسمت امورخوابگاه در سامانه مروارید براي  . ۱
     دانشجویان ورودي جدید

 ) براي دانشجویان ورودي جدید https://bp.swf.irدانشجویان(   . ۲

مروارید براي دانشجویان ترم  انتخاب اتاق و هم اتاقی از قسمت امور خوابگاه سامانه  . ۳
 به بعد  2

 راهنماي تصویري 
   

 وارد کردن نام کار�ری (شمارە دا�شجویی ) و رمز عبور (کد م�)                            

مرحلھ 
 دوم

مرحلھ 
 سوم

https://bp.swf.ir/
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 تکمبل فرم های درخواست عض��ت خوابگاە ب�ان شدە است لذا    مهم : 

گ
در صفحه راهنما نحوە و چگون�

 فرمای�د.   مطالعهخواهشمند�م صفحه راهنما را 

 
 چگونگی پرداخت اجاره بها خوابگاه: 

دانشجویان اسکان یافته در خوابگاه نرجس( خوابگاه داخل دانشگاه) می بایست به  . ۱
) و از قسمت  https://bp.swf.irدانشجویان مراجعه کرده (وبگاه صندوق رفاه 

بدهی خوابگاه را انتخاب و با مشاهده مبلغ اجاره بها خوابگاه و ، پرداخت اقساط
 تیک زدن آن اقدام به پرداخت اجاره بها خوابگاه نمایند.

بایست با مراجعه به امور شهریه  دانشجویان اسکان یافته در خوابگاه خصوصی می  . ۲
 در سامانه مروارید اقدام به پرداخت اجاره بها خوابگاه نمایند.

 
کدملی دانشجو  ، نام کاربري و رمز عبور پورتال دانشجویان در صندوق رفاه دانشجویان: تبصره

یس  می باشد که در صورت بروز مشکل در هنگام ورود به پورتال و یا بازیابی رمز عبور به رئ 
 اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایید.

https://bp.swf.ir/
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 مجوز ورود به خوابگاه: 

دانشجویان در بدو ورود به خوابگاه بایستی کپی پرداخت اجاره بها خوابگاه را به همراه داشته 
 باشند تا بتوانند اتاق خود را از سرپرست خوابگاه تحویل نمایند.

خوابگاه می بایست با صندوق رفاه دانشجویان  دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی  تبصره:
در مقطع کارشناسی خود تسویه نموده باشند در غیر اینصورت دانشجو در خوابگاه پذیرش  

 نخواهد شد.

 راه هاي ارتباطی با اداره امور خوابگاه ها:  ◄

وشناسه ایتاي  33209026رئیس اداره امور خوابگاه ها : الهه خلیلی با شماره تماس  
el.khalili@ 

   33209022شماره تماس خوابگاه: 
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  تقویم خوابگاهی   

  

  

 

ی رونیک الکت م  ت نا و ثب
ن  شجویا دان حضوري 

د دی ورودي ج

راي  ی ب تاق ا م  تاق وه ا ن  عیی ت
م  ر ت ن  شجویا د3دان ع به ب

سال  ها نیم ره ب جا ا ت  خ ردا پ
ه خوابگا اول 

ن  شجویا دان ن  سکا ا
اول سال  نیم

قی  ا ت ا م  تاق و ه ا ب  خا انت
ن متقاضی  شجویا دان
سال  در نیم ه  خوابگا

م  ی دو صیل ح ت

سال  هاي نیم ره ب جا ا ت  خ ردا پ
ه خوابگا م  دو

ن  شجویا دان ن  سکا ا
م سال دو نیم



 

٤۰ 
 

 خدمات اداره رفاه 

 
 براي دانشجویان ورودي جدید صندوق رفاه دانشجویانت نام در بمراحل ث

اینترنت  یا فایرفاکس مروگر  ) با  https://swf.ir(ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویان مرحله اول:
 و انتخاب دکمه پورتال دانشجویی  اکسپلورر

 

https://swf.ir/


 

٤۱ 
 

 و مراحل تشکیل پرونده  "جدید تعریف دانشجوي  "فشردن دکمه مرحله دوم : 

 وارد کردن کدملی و تاریخ تولد به صورت صحیح و فشردن دکمه جستجو مرحله سوم :

 

 تکمیل اطالعات خواسته شده به صورت دقیق و صحیح مرحله چهارم: 



 

٤۲ 
 

 باشد تا کد صحت سنجی پیامک شود.  نام دانشجوبه  می بایستخط تلفن همراه  :  ١مهم

می بایست اطالعات خواسته ، ) وجود داردکادر هایی که مقابل آن ها عالمت سه نقطه(   : ٢مهم
   نمایید. انتخابو  جستجوسه نقطه شده را از طریق 

 وام هاي اداره رفاه 

  
 هاي اداره رفاه دانشجویان انواع وام             

شهریه:   . ۱ و  وام  پرداز  شهریه  دوم،  نوبت  دانشجویان  تحصیلی  مختص  نیمسال  توانند میمجاز،  هر 
 دهند.   درخواست وام

 
می توانند مجاز،  هر نیمسال تحصیلی  و دانشجویان    استمختص دانشجویان روزانه    وام تحصیلی:.  2

 دهند.   درخواست وام
 

(وام هاي ضروري:  .  3 دانشجویان روزانه  فرزند،  مختص  تولد  نمونه، ازدواج،  و  ممتاز  ورزشی،  قهرمان 
روشندل، معلول، مبتکر، بیماري هاي خاص، حوادث غیر مترقبه، آتش سوزي، تصادف، فوت یکی از 

نیمسال فقط یکبار جهت رویداد مورد نظر ....و براي ر. در هاست بستگان درجه یک و سایر رویدادها)  
 فقط یکبار در طول تحصیل   دهر رویدا



 

٤۳ 
 

نام خود  (   دانشجویان متاهل روزانه غیر خوابگاهی  مختص:  وام ودیعه مسکن .  4 به  نامه  یا داراي اجاره 
 قابل غیر در هنگام فارغ التحصیلی و نقدي یکجا  بصورت  آن بازپرداخت و رسمی) رهگیري کد با همسر

  .شود می پرداخت یتحصیلمقطع در طول  مرتبه یک فقط و است  تقسیط

داراي اجاره نامه با کد    (  دانشجویان متاهل روزانه غیر خوابگاهی  مختص:  ودیعه مسکن نخبگانوام  .  5
و بازپرداخت آن بصورت یکجا نقدي و  )  نیز داراي معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان  که رهگیري رسمی

 . است غیر قابل تقسیط 
 
آنان یازده ماه بیشتر نگذشته   از تاریخ عقددانشجویان روزانه داراي سند ازدواج که  مختص  وام ازدواج:  .  6

درصد و آزادگان که در حین تحصیل   50باالي   باشد و نیز دانشجویان نوبت دوم فرزندان شهید، جانبازان
 . ار نمایند یتأهل اخت

 
 
 

  به طور خالصه: نحوه درخواست وام                  
   بارگذاري شده در سایت اداره رفاهفرم مشخصات پرکردن . 1              

مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان به اداره  ارائه سند تعهد محضري با حکم کارگزینی ضامن. 2
 رفاه 

 ) bp.swf.ir. ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (3
 
 

 :نکات در خصوص وام
 .نباشد کیلو بایت 091بیشتر از هر یک از مدارك اسکن شده . حجم 1
 ارائه سند تعهد جدید براي هرمقطع مختص آن مقطع الزامی می باشد. . 2
نام هیچ گونه   ،عدم تخصیص اعتبار وام ازطرف صندوق رفاه دانشجویان  درصورت.  3 تکمیل فرم ثبت 

 کرد.  تعهدي براي دانشگاه مبنی بر اعطاي وام ایجاد نخواهد 
 نکات تسویه حساب با اداره رفاه



 

٤٤ 
 

ها چه به صورت یکجا و چه به صورت تقسیط، بعد از فارغ التحصیلی دانشجو شروع می  پرداخت تمامی وامباز . ۱
 . شود

جهت تقسیط وام به اداره   4و کارشناسی ارشد، ترم    8دانشجویان کارشناسی حداکثر بعد از اتمام ترم    .2
 رفاه مراجعه نمایند. 

، الزم درخواست صدور دانشنامه، جهت  اندپرداخت نمودهبه صندوق رفاه  خودرا    یکه بده  دانشجویانی.  3
تا    نمایند و اقدام به درخواست تسویه خود نماینداست ابتدا به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه  

اداره رفاه بتوانند نامه تسویه را به کارشناسان آموزش ارسال نمایند. نیازي به تماس و مراجعه   همکاران
 به اداره رفاه نمی باشد. 

گردش کار تسویه حساب وفراغت ازتحصیل در سامانه   جهت اطالع از وضعیت تسویه خود به.  4
 مراجعه نمایید.ارید آموزش مرو

          
 اداره رفاه: همکارانتماس با           

بعداز     02532012ویا پس از تماس با شماره دانشگاه     02532012703:    کارشناس اموررفاه دانشجویان 
 را شماره گیري نمایید.  703شنیدن پیغام تلفن گویا داخلی 

 
 

  
 راهنماي درخواست کار دانشجویی

می  .1 بعد  به  دوم  ترم  از  کارشناسی  دانشجویان  دانشجویان  ولی  باشند  داشته  دانشجویی  کار  توانند 
 توانند مشغول به کار دانشجویی شوند. کارشناسی ارشد و دکتري از همان ترم اول می 

فقط در ترم می تواند  دانشجو در هر    و    استساعت    200حداکثر ساعات کار دانشجویی در هر ترم    .2
 مراجعه ها تواند جهت کار دانشجویی  به آنهایی که دانشجو می حوزه .3 مشغول به کار باشد.یک واحد 

گردد که الزم است دانشجو قبل از شروع  ترم از طرف اداره رفاه به صورت اطالعیه اعالم می  نماید در هر  
بعد از مصاحبه اولیه انتخاب واحد مربوطه دانشجوي مورد نظر خود را    ترم به مسئول واحد مراجعه نماید.

توسط اداره مالی به حساب دانشجو واریز  حق الزحمه کار دانشجویی بعد از ترم محاسبه و    .4 .کندمی
به عهده اداره   شوندکار میمشغول به  واحد جهاد دانشگاهی  در  که    یانیالزحمه دانشجوحق  گردد (می

   )استجهاد دانشگاهی واحد و به عهده  نیستمالی 
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 تغذیهشارژ کارت تغذیه و رزرو 

 

 امور تغذیه 

صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان بومی ( دانشجویان ساکن در بنا بر قوانین و مقرّرات وزارت علوم و    -
توانند از وعده غذاي ناهار و دانشجویان غیر بومی ( سایر دانشجویان  همان شهر دانشگاه پذیرش شده ) می

 ناهار و شام دانشگاه در روز هاي آموزشی استفاده نمایند.  ) می توانند از سه وعده غذایی صبحانه،

که قبالٌ نسبت به رزرو و خرید غذاي خود اقدام کرده باشید. یعنی با توجّه  فت غذا الزم است براي دریا -
خود براي دیدار از خانواده و    به برنامه کالسی و روز ها و ساعات حضور خود در دانشگاه و احیاناٌ برنامه

ت به خرید و رزرو  غذایی خود تصمیم گیري کرده و نسبدر خصوص برنامه،  همچنین ساعات توزیع غذا
 ناهار و شام خود اقدام نمایید. 

 

، غذا ارائه نمی گردد؛ لذا دانشجویانی که به دلیل  دیگر تعطیالت رسمیو جمعه ، پنجشنبهدر روزهاي  -
جهت تهیّه غذا و ملزومات    بُعد مسافت و یا هر دلیل دیگر این روزها در خوابگاه می مانند الزم است

 ببینند. آشپزي تدارك الزم را 

 

از قبیل فرصت رزرو غذا، محل و ساعت  با موضوعاتی  جهت دریافت اطالعات و راهنمایی هاي بیشتر 
 Food.hmu.ac.irرا به آدرس    راهنماي جامع امور تغذیه ... توزیع غذا، قیمت غذا و نحوه پرداخت آن و

 مطالعه فرمایید. 

 

http://www.food.hmu.ac.ir/
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 راهنماي تصویري امور تغذیه 
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 تربیت بدنی  خدمات اداره 

 برنامه ها ؛

 زمستانه و بهاره زه،یپائ  یورزش يو جشنواره ها یمسابقات درون دانشگاه يبرگزار _1

 یدانشگاه نیو ب   یمسابقات استان  يبرگزار _2

 و گلگشت يکوهنورد ياردوها يبرگزار يبرگزار _3

ــ   يآموزش رشــته ها يدوره ها يبرگزار _4 اعم مانند  شــرفتهیو  پ  یمقدمات  یمختلف ورزش
 ... کاراته و ،یبا کمان، شنا، دفاع شخص  يراندازیبسکتبال، ت بال،یوال

 یو همگان  یقهرمان  یورزش يادهایو حضور در المپ میت لیتشک _5

 یدر اتاق مشاوره و تندرست یبدن  تیوضع یاب یارز _6

 ییدر خوابگاه دانشجو یمسابقات مختلف ورزش يبرگزار _7

 ؛  یامکانات ورزش 

 جنب خوابگاه  يبدنساز  لیمجهز به وسا ياتاق بدنساز _1

 در خوابگاه  یپارک  زیم يرو سیتن زیو م یپارک لیمحوطه مجهز به وسا _2

  چند منظوره یسالن ورزش _3

 ی سالمت و تندرستجاده  _4

 ي دوچرخه سوار ستگاهیا _ 5
 

 



 

٤۸ 
 

  

 بهداشت و درمانخدمات 
 ان ینودانشجو جسم سالمت  شیپا

است    دالورودیجد  انیدانشجو روان  ش یپافرم    رشیروز پذالزم  را   (کارنامه سالمت)  سالمت 
 تکمیل نمایند 

     هاخدمات و برنامه
 هاي آموزشی  . برگزاري کالس1
 هاکارگاهبرگزاري . 2
 انجام تستهاي پایش سالمت. 3
 ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان . 4
 . ارائه خدمات مامائی به دانشجویان 5
 مرخصی استعالجی و ... ، . صدور یا تأیید گواهی استعالجی جهت حذف پزشکی6
 

 کارمند بهداشت و درمان:  رئیس و تماس با        
 

) : ساختمان دانشکده علوم انسانی،  33209024رئیس مرکز بهداشت: دکتر یداله زرگر( 
 طبقه دوم، مرکز مشاوره 

 611 یداخل 025- 33209030کارشناس: زهرا دشت بان 
09396988220 
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 حوزه  خدمات 

 پژوهش  معاونت

 



 

٥۰ 
 

 ان دانشجوی  تشویق مقاالت دستورالعمل

 نوع نمایه مجله اي که مقاله در آن چاپ شده  ردیف 
حداقل مبلغ تشویقی  

 (ریال) 

تشویقی   مبلغ حداکثر

 (ریال) 

1 JCR 000/000/5 000/000/10 
محاسبه   1/ 5با ضریب  ي علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی و رفتار يمقاله چاپ شده در مجالت حوزه ها

 می شود. 
2 ISC 000/000/4 000/000/10 

  شود.مبالغ تشویقی طبق فرمول مربوطه در دستورالعمل مصوب، محاسبه می :2و   1براي ردیف 
سقف تشویقی  از  درصد بیشتر  40و   30، 20به ترتیب   سقف مبلغ تشویقی مقاله دوم، سوم و چهارم

 . تعیین شده افزایش می بابد
3 Web of Science 000/000/5 000/000/5 

با   يو حوزه علوم اجتماعی و رفتار  2با ضریب  علوم انسانی، هنر يمجالت حوزه هامقاله چاپ شده در 
 . محاسبه می شود   5/1 بیضر

4 Scopus 000/000/3 000/000/3 
 000/000/3 000/000/3 ن یوزارت  دییمورد تا  یپژوهش یعلم 5
 000/000/2 000/000/2 ن یوزارت  دییمورد تا  یجیترو یعلم 6

از مبلغ تشویقی   درصد بیشتر 40و   30،  20به ترتیب  مقاله دوم، سوم و چهارم : :6و   5،، 4،  3براي ردیف 
 . محاسبه شده پرداخت خواهد شد

7 
 بین المللی مورد تایید وزارتین تخصصی 

 (یک مقاله در سال) 
000/500/1 000/500/1 

8 
شرایط  يدارا علمی تخصصی دانشگاه قم

 (یک مقاله در سال)  پژوهشی شدن
000/000/2 000/000/2 

9 
  نیو ب  یمل يها شی مقاالت کامل هما

  کی ( معتبر يگاههایشده در پا هینما یالملل
 ) در سال یالملل نیمقاله ب  کیو   یمل مقاله

000/000/1 000/000/1 

10 
مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش 

 ISIدر   ESIو   ISCدر  PESI يپایگاهها
بعد از طرح در شوراي پژوهشی پاداش ویژه تا  

 گیرد سقف دوبرابر مبلغ محاسبه شده تعلق می 
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11 
Communication  ،Letter  ،Brief 
Communication ...یک مقاله در   و)
 سال) 

 درصد مقاله کامل  70
درصد مقاله  70

 کامل 

 
  JCR  ،WOS  ،ISC  ،Scopus  یدر صورتیکه مقاله در بیش از یک پایگاه معتبر علم.  1  نکات قابل توجه:

 نمایه شده باشد، در محاسبه مبلغ تشویق آن مقاله، مبلغ باالتر مالك است.
 و حداکثر مبلغ تشویقی قبل از اعمال درصد سهم همکاران می باشد.  حداقل. 2
بیش از یک نویسنده باشد سهم تشویقی هر کدام از نویسندگان مقاله بر    يصورتی که مقاله دارا  در.  3

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. یعلم اتیه يه ارتقاء اعضانام نییاساس جدول همکاران آ
 گردد. مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می نویسنده. 4
حذف  سندگانیچاپ شود نام استاد از نو حضرت معصومه(س)که مقاله با استادان دانشگاه  یصورت  در. 5
  ه در شمارش به حساب خواهند آمد.و نویسندگان خارج از دانشگا  انیگردد.  الزم به ذکر است دانشجویم
 قابل پرداخت است و مالك پرداخت دو سال پس از از انتشار مقاله مقاالت حداکثر تا  تشویق. 6

 . استنیز ارائه نسخه چاپ شده نهایی مقاله 

 حضرت معصومه (س) ودانشگاه    تکمیل فرم تشویق مقاله دانشجویانپرداخت تشویقی مقاله    مالك.  7
 . است:جدول زیر مراحل دریافت تشویقی چاپ مقاله انجام 

 

 توضیحات  نام مرحله  ردیف 

 قابل دانلود در معاونت آموزشی و پژوهشی  تکمیل فرم مربوطه  1

 ) 505مه زارعی ( ومعص  تحویل به کارشناس پژوهش 2
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 فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتري 
  و فایل راهنماي    https://portal.saorg.irدر سامانه:    يدکتر  انیدانشحو  یقات ی ثبت درخواست فرصت تحق

   پژوهش/ فرصت تحقیقاتی دکتري در دسترس است. /میز خدمت الکترونیکمنوي کامل مراحل در 
 
 

32012505خانم زارعی   تماس با پژوهش:   

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.saorg.ir/
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   کتابخانه 

 
 کتاب  و امانت جستجو، عضویتمراحل 

  http://lib.hmu.ac.ir:  و سپس ورود به آن  کتابخانه سامانهدر ثبت نام  . ۱
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 ارسال درخواست عضویت در کتابخانه و تأیید توسط مسئول امانت  . ۲
 

 
 

 منابع امانت گرفته شده:  دیو تمد يدر منابع کتابخانه مرکز جستجو .3
جستجوي    مدارك      پس از وارد کردن آدرس فوق، انتخاب قسمت درگاه هاي جستجو  

 .نمایید وارد شده مشخص فیلد در را نویسنده یا و عنوان از واژه کلید یک  سپسپیشرفته، 
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  کنید کلیک جستجو دکمه روي )1( 

 جستجوي با مرتبط موارد که شد خواهد داده نمایش زیر شکل به جدیدي صفحه هنگام، این در  .)2(

 نظر مورد کتاب آدرس به دسترسی ضمن صفحه این در .میشود شامل را شما
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از منوي سمت    را مرتبط ناشران و پدیدآورندگان مرتبط، موضوعات شامل بیشتر جزئیات توانید می  )3( 
 انتخاب نمایید. فیلترراست 

   .نمایید بررسی را امانت در یا و مخزن در موجود کتاب موجودي شده، مشخص لینک طریق از )4( 
 در صورت موجود بودن کتاب مورد نظر شماره راهنماي کتاب  را یادداشت نموده و به میز امانت   )5(
 مراجعه نمایید. 

 زدن از و کنید استفاده سامانه "بازگشت " دکمه از قبل مرحله به بازگشت براي مرحله هر درتذکر:  

 .فرمائید خودداري مرورگر بازگشت دکمه
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 مقرارت میز امانت: 
ارشد    انیدانشجو،  جلد  8  يدکتر  انیدانشجوبراي  شود    یکه در هر نوبت امانت داده م  ییحداکثر کتابها.  1
 . استجلد  3 یکارشناس انیو دانشجو جلد 5
براح.  2 ارشد    یکارشناس  انیدانشجو  يبرا ،  ماه  کی  يدکتر  انیدانشجو  يداکثر مدت امانت در هر نوبت 

 . ند ینما دیتوانند تمد  یم ازیو در صورت ن  و براي دانشجویان کارشناسی دو هفته استهفته  سه
 باشند.  ینم  دیوجه قابل تمد چیبه ه يرزرو  يهاکتاب تبصره:

 کتابخانه گردد. لی شود و تحو يداریمثل آن خر یستیکه کتاب مفقود گردد با یدر صورت

خواهند   الیر    100ر روز ه  يبه ازا  مهیدهند مشمول پرداخت جریعودت م  ریکه کتاب را با تاخ  یکسان .  3
 شود.  یمحاسبه م يدو برابر کتاب عاد يکتاب رزرو مهیبود، جر

ترم خواهد   کیبه مدت    تیشود باعث محرومیکه موجب برهم زدن نظم کتابخانه م  ریتکرار در تاخ.  4
 شد. 

و...) امانت    یسینو هیپاره شدن، حاش  ،یخط خوردگ  لی به کتاب وارد شود (از قب  یکه خسارت  یدر صورت .  5
 ملزم به جبران خسارت خواهد بود.  رندهیگ

 ی است و هر عضو مجاز به استفاده از کارت خود م   یالزام  ییامانت کتاب داشتن کارت دانشجو  براي.  6
 باشد.

            
 :کتابخانهتماس با              

   
 408داخلی   33209030بخش امانت کتابخانه: خانم حصاري   

 420داخلی  33209030رئیس کتابخانه : خانم خبازان  
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 قم):  استان دانشگاهی و  حوزوي تخصصی هايجمع کتابخانهمکتا (م                    

                       
ها با هدف ایجاد دسترسی  در راستاي تعامل و ارتباط بهتر کتابخانه  که   نوپدید  و  نوپا  است  نهادي  مکتا،

تجربیات مدیران و همگامی و همدلی ایشان در  تر از ظرفیت آنها، تبادل  هر چه افزون بیشتر و استفاده
-در حال حاضر از بین کتابخانهو  گام برمی دارد    گویی به نیاز روزافزون فراگیران دانش و پژوهندگانپاسخ

 .  مرکز همکاري دارد 20و خارج از استان قم   مرکز 50با هاي حوزوي و تخصصی و دانشگاهی استان قم 
 طرح: مراحل استفاده از این 

 مراجعه به مسئول بخش امانت کتابخانه و گرفتن معرفی نامه   . ۱

 مراجعه به کتابخانه مد نظر عضو مکتا و ارائه معرفی نامه جهت عضویت در آن مجموعه . ۲

 استفاده از خدمات و منابع کتابخانه مقصد بر طبق قوانین آن کتابخانه  . ۳
 

 کتاب  چاپ و نشر 
 : را دارند  نامه خود به صورت کتاب انیچاپ پاکه قصد  یان یدانشجو

(با ذکر موضوع و نام مولف) چه  نامهانیچاپ پا نکهیبر ا یاز استاد راهنما مبن  يانامه  یقبل از هر اقدام .  1
نکته که به نام مولف به   ن یا نیی (و تب های انتشارات ر یو چه سا حضرت معصومه (س)در انتشارات دانشگاه 

 راهنما) بالمانع است.  همراه با استاد ایو  ییتنها
 . نامه از معاونت پژوهشی 2
از  نتینسخه پر  کیو  نامهانیپا  لیدارند فا حضرت معصومه (س)چنانچه قصد چاپ آن را در دانشگاه . 3

و به    لیتکم  سامانه انتشارات موجود است، انتشارات که در    يهاو همراه فرم  ه،یآن را در فرمت کتاب ته
 . ند یانتشارات ارسال نما
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 فرآیند پذیرش و چاپ آثار در انتشارات دانشگاه:  
 

 خرید کتاب هاي چاپ شده در انتشارات دانشگاه 
 جهت تهیه کتابهاي چاپ شده در انتشارات دانشگاه از دو طریق می توان اقدام نمود:  

 / https://entesharat.hmu.ac.irاز سامانه انتشارات دانشگاه به آدرس : اینترنتی خرید  . ۱
 

 مراحل خرید از سامانه:  
 الف) عضویت در سامانه و سپس ورود به آن 

 انتخاب کتاب مورد نظر و خرید   )ب
 ثبت نهایی خرید و واریز وجه )ج

    

 

 

 

https://entesharat.hmu.ac.ir/
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 خرید به صورت حضوري از دفتر چاپ و نشر دانشگاه  . ۲
 

 420داخلی    33209030خبازان رئیس اداره چاپ و نشر: خانم              
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   و ارتباط با صنعت  ینیگروه کار آفرخدمات 
با سازمانها و دستگاه.  1  يهاپروژه  فیرمشترك و تع  یعلم   يهاتیحول فعال  یاجرائ   يهاارتباط دانشگاه 

 ی لی تکم التیو تحص  ییدانشجو
 یاجرائ  يهاها و دستگاهبه سازمان انیدانشجو یو تخصص  يامشاوره ،یارائه خدمات مطالعات. 2
 ی لیتکم التیتحص  يهانامهانیپا فیتعر قیاز طر یاجرائ  يهادستگاه یپژوهش يها ازیرفع ن . 3
 رفع مسائل و مشکالت آنها  يها براطرح  ازیمورد ن  یعلم -یصنعت قاتی انجام تحق. 4
 يهاها و دستگاهبه سازمان  انیدانشجو  يها تیو ظرف   یزاتیو تجه  یقات ی تحق  ،یعلم  يهايتوانمند   یمعرف.  5

 یاجرائ 
   ي کارورزی و  قاتیتحق  یدرس  هايپروژه  لیتکمي،  کارآموزجهت انجام    یبه مراکز صنعت  انیدانشجو  یمعرف.  6
دانشگاه به منظور ارائه    نیبه محقق  یاجرائ   يهاو دستگاه  عیو انعکاس مشکالت و معضالت صنا  یبررس.  7

 ها جهت رفع مشکالت آنهانامهانیپا يکاربرد يهاطرح
 ها  و سازمان عیبه صنا انیدانشجو یانتقال تجارب پژوهش. 8
 یی دانشجو یعلم يها شیو هما هاکارگاه يدر برگزار يهمکار . 9
 

   و فرآیند انجام آن يکارآموز
 يهاسازمان پژوهش  يورود به سامانه کارآموزتواند از طریق  . مشخص نمودن محل کارآموزي (دانشجو می1

صنعت  یعلم  صنعت   يواحدها)،  http://karamouz.irost.org(  یو  را   رشیپذ  یمتقاض   یفعال  دانشجو 
 . ندیمرتبط ارسال نما عیخود را به صنا ينموده و  با ثبت مشخصات خود درخواست کاراموز ییشناسا

 رگروهیمد ایتوسط دانشکده  ياستاد کارآموز نییتع. 2
 از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشجو  یمعرف  نامه افتیدر. 2
 آموزش دانشکده  يو امضا رگروهیمد، يموز آفرم و اخذ امضاها از استاد کار  لیتکم. 3
 براي اخذ معرفی نامه   ارتباط با صنعتدفتر به . تحویل فرم 4
دوره.  5 انجام  از  تکمکارآموزي  پس  کاراموز  هافرم  لی،  پ  ي(خالصه  پا  يکارآموز  شرفتیو  دوره   انیو 

 ینسخه کپ  کیگرفتن  ،  در صنعت  ي موزآسپس امضا و مهر کردن فرم ها توسط سرپرست کار،  )يکاراموز 
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سپس ارائه  ،  و ارائه نمره   يموزآفرم توسط استاد کار  يامضا،  نشگاهدر دا  يارائه به استاد کاراموز،  هااز فرم
 و ارتباط با صنعت  ینیمستندات به گروه کارافر گریها به همراه داصل فرم

  يکارورز
  ی درس  يهاواحد  ستیدر ل  یواحد درس  نیباشند که چن  یم  يمجاز به گذراندن واحد کارورز   یان یدانشجو

 ثبت شده باشد.  شانیا
برنامه  تیریمد رشته    انیدانشجو  یمعرف واحد    یآموزش   ي زیرو  به سازمان ها  جهت گذراندن 
 )هاموزشگاهآدر  یگذراندن واحد کارعمل  نیهمچن هادر سازمان  یکارعمل( یدرس 

 پروسه مذکور:  دوفرآیندهاي مربوط به 
 ارتباط با صنعت  دفتر  ازدانشجو  یمعرف  نامه افتیدر. 1
 و آموزش دانشکده  رگروهیمد، فرم و اخذ امضاها از استاد مربوطه  لیتکم. 2
 دانشجو به سازمان مرتبط نامه یمعرفبراي اخذ  ارتباط با صنعت. تحویل فرم به دفتر 3
 ی قاتی تحق یدرس  هايپروژه 

 مطالعه بر صدور معرفی نامه براي آن عده از دانشجویانی است که براي تحقیق و گریاي دهجمله فعالیت از
روي پروژه کارشناسی وکارشناسی ارشد خود نیاز به ارتباط بیشتر و مستقیم با مراکز صنعتی، تحقیقاتی و  

است.   معرفی نامه نموده  دوردستگاهاي اجرایی دارند. لذا بدین منظور این دفتر دراین خصوص اقدام به ص
دانشکده با مشخص نمودن استاد راهنما، درس و به درخواست ارتباط با صنعت و ارائه دفتر . اخذ فرم از 1

 محل انجام پروژه 
 پروژه درسی  ارتباط با صنعت برايارسال فرم معرفی دانشکده به دفتر . 2
 توسط دفتر ارتباط با صنعتدانشجو به محل مورد نظر نامه . صدور معرفی3

 یو صنعت یعلم يدهایبازد
طریق دانشکده با مشخص نمودن استاد راهنما،   زدانشجویان متقاضی بازدیدهاي علمی درخواست خود را ا

تاریخ، محل بازدید و تعداد بازدیدکنندگان بانضمام لیست مربوطه ارسال (فرم معرفی دانشکده به دفتر براي 
و   نیاز  مورد  مکاتبات  انجام  با  و  علمی)  بازدید، هماهنگیبازدید  به محض وصول موافقت محل  هاي الزم 

 الزم منعکس می گردد.  اماتموضوع به دانشکده جهت اقد



 

٦۳ 
 

 ارتباط با صنعت دانشگاه  دفترز  ا   و سازمان ها  عیاز صنا  یو صنعت  یعلم  يدهایفرم درخواست بازد  افتی در.  1
 آموزش دانشکده  يو امضا رگروهیمدي، موز آو اخذ امضاها از استاد کارفرم   لیتکم. 2
 براي اخذ معرفی نامه   ارتباط با صنعتدفتر به . تحویل فرم 3

مشاور جهت    د یمرتبط با کمک اسات  عیارشدبه سازمان ها و صنا  یاس کارشن  انیدانشجو  یمعرف
    یی دانشجو هاينامهانیاز پا تیحما

 نامهانیموضوع پا فیمشاوره با استاد راهنما جهت تعر. 1
 نامهانیصنعت و سازمان مرتبط با عنوان پا  یمعرف. 2
 و ارتباط با صنعت  ینیفرآارسال پروپوزال به گروه کار. 3
 با شرکت و سازمان دفتر ارتباط با صنعت مذاکره  . 3
 انعقاد قرارداد   ندیشروع فرا ،عنوان دیدر صورت تائ . 4

 برگزاري دوره هاي مهارت افزایی و دانش افزایی 
 دوره ها توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  نیااطالع رس-1

 ثبت نام دانشجویان -2
                  

 :دفتر ارتباط با صنعتتماس با کارمندان              
 09138878326مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه خانم تقی زاده  در واتساپ 
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 کاربري شبکه  شناسهصدور  شبکه وخدمات  
 

هاي جدید اطالعات دانشجویان جدیدالورود از  درابتداي هر سال تحصیلی پس از اتمام ثبت نام ورودي
و نیازي به  گرددصادر میسیستم آموزش دانشگاه گرفته شده و براي تمامی دانشجویان شناسه کاربري 

 . یستمراجعه حضوري و یا تماس تلفنی دانشجو ن 
Username :      شماره دانشجوییPassword : کد ملی 

 شود: هاي زیر روي شبکه دانشگاه به دانشجویان ارائه میبا شناسه دانشجویی امکانات و دسترسی 
هاي رایانه عمومی و استفاده از اینترنت هاي و کارگاهدر سایت  سسیتم هاي دانشگاه ورود به    امکان  -1

 ) ستفاده استها فقط براي دانشجویان همان دانشکده قابل اهاي رایانه دانشکدهکارگاه(البته 
 در درایوي تحت عنوان شماره دانشجویی هر کاربر  استفاده از فضاي ذخیره سازي شخصی -2

 
ها و نرم افزارهاي آموزشی موجود در  (قابلیت دسترسی به فایل File Sharing Serverاستفاده از  -3

 هاي دانشگاه) درایو اشتراکی در سیستم
 .  استهاي متصل به شبکه داخلی دانشگاه قابل استفاده در سیستمیوزر و پسورد شبکه فقط   نکته:

 
 

 اینترنت بی سیم و نکات مربوطه  
 اتصال به شبکه وایرلس 

بی است که سیستمسیم، شبکهشبکه  بیاي  تکنولووژي  به    ز ا   لکاب   به جاي  ندتوان سیم میهاي مجهز 
-می  دهخوان   WiFiهاي  ها معموالً شبکهشبکهاین   وند.  ش  لرادیویی به آن متص هاي  طریق سیگنــــال

مانند یک شبکه    کنند. اکثراً از این روش براي اتصال به شبکه استفاده می  ل تاپ و موبایان لپرکارب  ند.  وش
اینترنت را فراهم نمی  WiFiسیمی معمولی، شبکه   به  قابلیت دسترسی  لزوماً  به  نیز  براي اتصال  کند. 

عالوه بر دارا بودن سخت افزار   داشته باشد.  WiFiباید از سیستمی استفاده شود که قابلیت   WiFiشبکه 
سیم، ممکن است به علت وجود رمز عبور و یا رایگان نبودن استفاده از  الزم براي اتصال به یک شبکه بی
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ولیه وجود دارد  سري پیش نیازهاي ابراي اتصال به اینترنت وایرلس یک  آن، نتوانید به شبکه متصل شوید.
 گردد: ه آن ها اشاره میب که در ذیل 

 تاپ اتصال به اینترنت از طریق لپنحوه 
 تاپ اطمینان از وجود کارت شبکه وایرلس و نصب بودن درایور آن بر روي لپ .1

تاپ وجود داشته باشد و درایور آن نصب باشد، در این قسمت  در صورتی که کارت شبکه وایرلس روي لپ
 مشاهده است. قابل 

 
 

 
 
 فعال بودن کارت شبکه وایرلس. 2

معرف    Disableباشد و واژه  طوسی رنگ می  Icon Connectionدر صورتی که کارت شبکه غیرفعال باشد،  
 کنیم. را انتخاب می Enableراست کلیک کرده و  Iconغیرفعال بودن آن است. جهت فعال کردن روي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 تاپوایرلس لپروشن بودن دکمه . 3

باشد. جهت استفاده از  ها، چراغی وجود دارد که معرف وجود کارت شبکه وایرلس میتاپروي اکثر لپ
 کند. اي جهت اتصال پیدا نمیاینترنت باید این چراغ روشن باشد. در غیر این صورت هیچ گونه شبکه

 جهت فعال کردن: 
 شود. میهاي مختلف روشن ها به روشتاپچراغ وایرلس لپ
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 شود. ) روشن میWiFi(عالمت  F۳یا  F۲هاي با یکی از دکمه Fnها با گرفتن همزمان تاپدر اکثر لپ

 
 
 
 
 
 

 هاي لپ تاپ وجود دارد. اي در یکی از گوشهدکمه  DELLها مانند تاپدر بعضی لپ
 
 
 
 
 
 
 
   Network and sharing centerمورد نظر از طریق آیکن  WiFiجستجوي اسم . 4

در صورتی کارت شبکه وایرلس نصب و فعال باشد، آیکن وایرلس در گوشه سمت راست نشان داده  
   دهد.هایی که در محدوده هستند را نشان میشود. که با کلیک بر روي آن، اسامی آنتنمی

که اتصال به که مخصوص شبکه داخلی دانشگاه است  HMUوجود دارد یکی   SSIDدر دانشگاه دو نام 
آن بودن کلمه عبور میباشد  و براي استفاده از سایتهاي داخلی و همگانی مانند سامانه مروارید (  

) و برخی سایتها وامکانات دیگر که به اطالع شما   HMU.AC.IRآموزش ) و سایت اصلی دانشگاه (
 HMUداخل دانشگاه فقط نیاز است که با گوشی یا لپ تاپ به مثال براي رزرو غذا در  ، خواهد رسید

) را بزنید و  EDU.HMU.AC.IRمتصل شده و در مرورگر کروم نام سامانه جامع دانشگاه مروارید(
 عملیات رزرو را انجام دهید
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شما  ، است که مخصوص اتصال به اینترنت است UNIVERSITYکه وجود دارد به نام  SSIDو دیگري  
 ل به این نام به طور اتوماتیک به صفحه وروردي شرکت مخابرات متصل میشوید با اتصا

 

نام   کروم  مرورگر  در  نشدید  متصل  صفحه  این  به  اتوماتیک  طور  به  صورتیکه  در 
HTTP://WIFI.UNIVERSITY.IR   را وارد کنید 

 
 اینترنت مخابرات روال ثبت نام استفاده از 

 مراجعه به فناوري اطالعات  براي ثبت نام -۱

http://wifi.university.ir/
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پس از ثبت نام و تایید مخابرات دو پیامک  حاوي نام کاربري و رمز عبور براي شما ارسال میشود   -۲
پیامک اول جهت استفاده از پنل مخابرات براي خرید شارژ میباشد  و پیامک دوم  شامل نام کاربري  

 براي ورود به اینترنت میباشدو رمز جهت استفاده  
و باز شدن صفحه شرکت مخابرات ورود   UNIVERSITYپس از دربافت پیامک ها پس از اتصال به  

به پنل مشتریان را انتخاب میکنید و صفحه پرتال مشتریان باز میشود که بایستی  نام کاربري و  
 رمز پیامک اول  را در قسمت نام کاربري و رمز وارد کرده و وارد سایت شوید

مقدار شارژ مورد نیاز خود خرید شارژ : پس از وارد شدن به سایت، خرید ترافیک اضافه را بزنید و  -۳
 را انتخاب کنید و مراحل خرید انالین را انجام داده به اتمام برسانید 

نام کاربري و رمز ،  اکنون میتوانید در صفحه ابتدایی ورودي شرکت مخابرات،  پس از خرید شارژ -٤
 عبور پیامک دوم مخابرات را اینجا وارد کنید و از سرویس اینرتت استفاده کنید 
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 دانشگاه   در اتصال به اینترنت بی سیمنکات 
وارد کردن    :1نکته   باشد.  Passwordو    Userدقت شود حتما صفحه کلید جهت  زمانی که    انگلیسی 

 اطالعات کاربري وارد شد، اتصال را کلیک کرده و به کاربري خود متصل شوید.
براي خود    :2نکته   اي  (همواره دقت شود هیچ گونه فاصلهاي دارد.  جداگانه  Passwordو    Userهر فرد 

دهد و با وجود  می  Errorقبل از نوشتن ایجاد نشود و حتماً صفحه کلید انگلیسی باشد، در غیر اینصورت 
 بود).   داشتن اطالعات امکان اتصال نخواهد

 
از   استفاده همزمانیعنی امکان باشد (می یک دستگاهاستفاده از براي  Userهر نام کاربري یا  :3نکته 

 ).  دو دستگاه با یک نام کاربري وجود نخواهد داشت
 

 : DHCPبررسی انتخاب 
  DHCPصفحه کاربري مشاهده نشود. امکان دارد حالت    WiFiگاهی اوقات ممکن است با وجود اتصال به   

شود  متصل شده نگه داشته. صفحه اي باز می WiFiجهت اتصال، انتخاب نشده باشد. بنابراین روي اسم 
 DHCPرا در حالت  Ip Settingرا انتخاب کرده. در زیر مجموعه آن  Show Advance Optionکه گزینه 

 دهیم. قرار می  Noneرا هم در حالت  Proxyدهیم و قرار می 
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بر  عالوه     می س  یب   نترنتیا   يباند باال  يتوجه به پهنابا  محترم توجه داشته باشند    انیدانشجو:  5نکته  
روزرسان   ریغ به  کردن  افزارها   خودکار  یفعال  تنظ  ای  یگوش  ينرم   ... و  تاپ  ها   ماتیلپ    ي شبکه 

 مد نظر آنها دانلود شود.   ریتصاو  ایلم و  ی دهند که تنها  ف  رییتغ  يو ...) به نحو  نستاگرامی(تلگرام، ایاجتماع
به قسمت    ياز حجم مورد استفاده خود در پنل کاربر نانیاطم  يتوانند برایمحترم م  انیدانشجو  ضمناً

 کنند. یمختلف را بررس يهامصرف خود در ساعت زانیمصرف مراجعه کرده و م زیر

 بررسی حجم ترافیک و خرید آن:
  adsl.tc.ir. ورود به آدرس  1
 بخش ورود به سامانه یوزر و پسورد خود را وارد نمایید. .  در 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱ 

۲ 
۳ 

٤ 
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 خدمات فرهنگی 
 
 هاي علمی دانشجوییانجمن   

 هاي علمی دانشجویی سیس و تشکیل انجمناپیگیري ت
 هاي مختلف هاي آموزشی تخصصی رشتهبرگزاري دوره 

 تخصصیبرگزاري بازدیدهاي علمی 
 برگزاري مسابقات علمی تخصصی

 برگزاري رویدادهاي علمی (همایش، کنفرانس و...) 
 هاي علمی تخصصی برگزاري جشنواره

 هاي معارفه نودانشجویان متناسب با رشته تحصیلی برگزاري برنامه
 برگزاري مرحله دانشگاهی جشنواره ملی حرکت 

 انتشار نشریات علمی دانشجویی 
 ي علمی تخصصی هابرگزاري نمایشگاه

 
توانند به عضویت  دانشجویان، متناسب با رشته تحصیلی می   هاي علمی دانشجویی:عضویت در انجمن 

اي هاي علمی بین رشتهانجمن علمی دانشجویی همان رشته ثبت نام نمایند؛ همچنین عضویت در انجمن
است. براي عضویت در این   (مانند انجمن علمی کارآفرینی) براي کلیه دانشجویان واجد شرایط بالمانع

 مجموعه دانشجویی، مراحل زیر را طی نمائید: 
 انجمن علمی دانشجویی   /مردمکمسیر   . 1
 اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و فرم ایجاد شده را تکمیل و ارسال نمائید. . 2
 انسانی . مراجعه حضوري به اتاق انجمن هاي علمی دانشجویی واقع در دانشکده علوم 3
 

هاي براي ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات انجمن هاي علمی دانشجویی:انجمن ثبت نام کاندیداي 
درج شده    هاي علمی دانشجوییعلمی دانشجویی، پس از مطالعه آئین نامه و شیوه نامه اجرایی انجمن

 مراحل زیر را طی کنید: آیین نامه و شیوه نامه  /مردمکدر مسیر 
 ی  علم  يانجمن ها دیثبت نام کاند /مردمک. از مسیر 1
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 اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و فرم ایجاد شده را تکمیل و ارسال نمائید.  . 2
 

 هاي اسالمی تشکل
 برگزاري رویدادهاي سیاسی و فرهنگی (همایش، کنفرانس، کرسی آزاداندیشی و...) 

 برگزاري مناظرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
 تشار نشریات دانشجویی در حوزه سیاست، فرهنگ و جامعهان 

 هاي متناسب با موضوع فعالیتنمایش و نقد فیلم 
  برگزاري راهپیمایی، تجمع و... در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 هاي مرتبط با موضوع فعالیتبرگزاري نمایشگاه
عبارتند از: بسیج    حضرت معصومه(س)هاي موجود در دانشگاه  تشکل هاي اسالمی:  عضویت در تشکل 

 جنبش عدالتخواه دانشجویی، جامعه اسالمی، 
 تشکل هاي اسالمی   /مردمکمسیر   . 1
 اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و فرم ایجاد شده را تکمیل و ارسال نمائید. . 2
 تشکل هاي اسالمی واقع در دانشکده علوم انسانی. مراجعه حضوري به اتاق 3
 

 هاي فرهنگی، هنري و مذهبی کانون
 ، اجتماعی،ادبی مذهبیرگزاري رویدادهاي فرهنگی، هنري، ب 

 ، اجتماعی،ادبی مذهبی، هاي فرهنگی، هنريها و سوگوارهبرگزاري جشنواره
 جتماعی،ادبی ، امذهبی، انتشار نشریات دانشجویی در حوزه مسائل فرهنگی، هنري

 ، اجتماعی،ادبی مذهبی، برگزاري مسابقات فرهنگی، هنري
 ، اجتماعی،ادبی مذهبیهنري، برگزاري اردوهاي فرهنگی 

 ، اجتماعی،ادبی مذهبی، هنري هاي فرهنگی،برگزاري نمایشگاه
  مذهبی، اجتماعی،ادبی:، يهنر  ،یفرهنگ يهاکانونعضویت در 

 کانون ها /مردمکمسیر   . 1
 اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و فرم ایجاد شده را تکمیل و ارسال نمائید. . 2
 . مراجعه حضوري به اتاق کانونهاي فرهنگی واقع در دانشکده علوم انسانی 3
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 نشریات دانشجویی 
 انتشار نشریات علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنري و مذهبی 

 شرکت در جشنواره ملی نشریات دانشجویی 
 هاي ویژه فعاالن در زمینه نشریات دانشجویی ي دوره برگزار

 برگزاري مرحله دانشگاهی جشنواره نشریات دانشجویی 
 

براي انتشار نشریات دانشجویی، نیاز به اخذ مجوز از درخواست مجوز انتشار نشریات دانشجویی:  
تواند حقوقی می  باشد. هر دانشجو با شخصیت حقیقی یاکمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه می

 درخواست مجوز انتشار نشریه داشته باشد. براي اخذ این مجوز مراحل زیر را طی کنید: 
 ها)نامهنامه و شیوهمردمک/ فرهنگی/ آیینمنوي  موجود در مسیر  نامه نشریات دانشجویی (مطالعه آئین  .1
 هاي مربوطهو تکمیل فرم امور فرهنگی و قوق برنامهمراجعه به دفتر  .2
 مراجعه به آموزش دانشکده و تأیید بخش مربوط به آموزش .3
 امور فرهنگی و قوق برنامهتحویل مدارك مورد نیاز به واحد  .4
 نتیجه بررسی و نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی به متقاضیان . اعالم 5

 امور فوق برنامه فرهنگی 
 هاي رایانه، نرم افزارهاي عمومی و...) ي آموزشی فوق برنامه (مهارت هاها و کارگاهبرگزاري کالس

 برگزاري مراسم هاي ملی، مذهبی... 
 هاي آموزشی فرهنگی برگزاري دوره 

 هاي مرتبط برگزاري نمایشگاه
ها، کافیست به دفتر واحد  براي ثبت نام در این کارگاه  هاي آموزشی فوق برنامه:ثبت نام در کارگاه

 نمائید.  مراجعهامور فوق برنامه 
 
 تماس با کارمندان معاونت فرهنگی و اجتماعی: 

 کارشناس  انجمنهاي علمی، کانونهاي فرهنگی..، تشکل هاي اسالمی و نشریات: زهرا بیگلري  
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  خدمات اداره مالی
 

 ان یدانشجوتحصیلی  هیپرداخت شهر نیقوان
نام اولیه ملزم  کلیه دانشجویان روزانه و شبانه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هنگام ثبت 

 به پرداخت هزینه ثبت نام هستند.
 

 دانشجویان نوبت دوم (شبانه)
دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر و هزینه خدمات  )1

 آموزشی در هر نیمسال تحصیلی می باشند. 
باشد  مگر در مو  )2 تا پایان تحصیل هر ورودي، ثابت می  اردي که طبق  مبلغ شهریه ثابت 

 مصوبات هیات امناء دانشگاه شامل افزایش گردد. 
میزان   )3 به  سال  هر  متغیر  طبق    10شهریه  که  مواردي  در  مگر  دارد،  نرخ  افزایش  درصد 

 مصوبات هیات امناء، میزان افزایش نرخ تغییر کند.
4(  

 نحوه وصول شهریه  
 

پرداخت گردد تا سیستم اجازه  الف) شهریه ثابت در هرترم قبل از انتخاب واحدهاي درسی باید  
 انتخاب واحد بدهد. 

ب) شهریه متغیر پس از انتخاب واحد درسی مشخص می شود که دانشجو تا یک ماه قبل از 
 شروع امتحانات پایان ترم، مهلت پرداخت دارد. 

ج) دانشجویان شبانه در صورت درخواست میهمانی به سایر دانشگاهها ملزم به پرداخت شهریه  
 انشگاه مبدا و همچنین شهریه ثابت و متغیر به دانشگاه مقصد هستند. ثابت به د

د) شهریه ثابت دانشجویان انصرافی بعد از ثبت نام و شهریه متغیر بعد از انتخاب واحد تحت  
 هیچ شرایط مسترد    نمی گردد. 
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درخواست  هـ) دانشجویان شبانه جهت اخذ تسهیالت دانشجویی (وام تحصیلی، تغذیه و ...) باید  
 خود را به امور دانشجویی داده و از طریق این واحد پیگیري نمایند.

 
 دانشجویان روزانه  

نیم سال    کارشناسیدانشجویان روزانه مقطع   )1 از  مازاد بر سقف سنوات مجاز تحصیلی ( 
به پرداخت شهریه تحصیلی معادل شهریه ثابت و متغیر دوره  از آن ) ملزم  بعد  دهم و 

 نوبت دوم می باشند.
 هستند،  یمعدل، جهت اخذ مدرك کارشناس  میترم  یکه متقاض  یکارشناس  انیدانشجو )2

 . ندیرا پرداخت نما ذهماخو يواحدها هیشهر نوبت،دوره  شهریه معادلباید 
مازاد بر سقف سنوات مجاز تحصیلی ( از نیم    کارشناسی ارشددانشجویان روزانه مقطع   )3

سال ششم  و بعد از آن ) ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی معادل شهریه ثابت و متغیر  
 دوره نوبت دوم می باشند. 

به واسطه ک  یلیتکم  التیتحص   انیدانشجو )4 به اخذ  انپای  مطلوبنا  تیفیکه  نامه، مجبور 
پرداخت    هیشهر،  نامه دوره شبانهانیپا  ه یمعادل شهرمی بایست           شوند یمجدد آن م

 . ندینما
مطابق شهریه   )5 پرداخت شهریه  به  ملزم  انتقال  و  میهمانی  دوران  در  روزانه  دانشجویان 

 دانشجویان نوبت دوم  به مقصد می باشند.
  ه یشهر   دیشوند با  یم  یارشد که موظف به اخذ دروس جبران   یمقطع کارشناس  انیدانشجو )6

شهر  يواحدها معادل  را  نظرودر  هیمذکور  پرداخت   انیدانشجو  یتخصص   يس  شبانه 
 . ندینما

 هستند. دوره نوبت دوم  هیشهر %80دوره روزانه موظف به پرداخت  یران یرایغ انیدانشجو )7
 

 مشمولین تخفیف شهریه:
هاي نوبت دوم مطابق با تصویب  و باالتر براي دوره %25انشجویان فرزند شهید، آزاده و جانباز د

تخفیف شهریه   %100با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران از  ،  نامه هیات وزیران
 برخوردار هستند. 

 ن به شرح ذیل است : تعداد نیم سال هاي پرداخت شهریه از سوي بنیاد شهید و امورایثارگرا
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 کارشناسی پیوسته : هشت نیمسال تحصیلی 
 کارشناسی ارشد ناپیوسته : چهار نیمسال تحصیلی  

شهریه مشمولین در مقاطع تحصیلی مختلف در صورتی که حد نصاب نمره را کسب نکنند و  
بنیاد نخواهند شد و   مشروط شوند در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت شهریه از سوي 

 خت شهریه مربوطه به عهده دانشجو   می باشد.پردا
 نحوه پرداخت شهریه: 

انتخاب واحد حداکثر مهلت 1 از  بعد  نام و شهریه متغیر،  . پرداخت شهریه ثابت، هنگام ثبت 
 باشد. یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم می

شهریه2 امور  بخش  دانشجویی  کارتابل  وارد  شهریه  پرداخت  جهت  الکترونیکی  ،  .  پرداخت 
شهریه، شهریه شاپرك شده و سپس به درگاه اینترنتی پرداخت، متصل شده و نسبت به پرداخت 

 مبلغ اقدام نمایید. 
 
 
 
  تماس با حسابداري:          

 شنبه تا چهارشنبه 

 علی اکبر فوالدي 

 025- 32012222شماره تماس : 

حسابداري -طبقه اول  –سازمان مرکزي 
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 خدمات دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
هاي ارسالی از ستاد مرکزي اداره کل امور العملها و دستورنامهها، آئین ها، طرحاجراي برنامه  -1

   ایثارگر دانشجویان شاهد و
کننده درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر  مهمانی تقال و پیگیري امور مربوط به نقل و ان  -2

   شاهد و ایثارگر وزارت علوم از طریق سامانه امور دانشجویان
دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی می توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور  نکته:  

نسبت به ثبت درخواست اقدام و کد رهگیري دریافت    )http://shahed.saorg.ir(  دانشجویان
نمایند. با درج کد رهگیري مشاهده  نتیجه بررسی را در زمان مقرر از طریق همان سایت    و 

اطالعی به  بایستی  در  هاي  هدانشجویان  و همچنین  موجود  دانشگاه  رسمی  میز خدمت کانال 
  د.توجه فرماین امور دانشجویان شاهد و ایثارگر /الکترونیک

 
 
 هاي تقویت بنیه علمی  هاي تقویتی در راستاي اجراي طرحها و دورهبرگزاري کالس -3
 اجراي طرح استاد مشاور مطابق دستور العمل هاي مربوطه -4
هاي تحصیلی  توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره  -5

 و حمایت هاي آموزشی به منظور پیشگیري و کاهش مشکالت تحصیلی 
پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارك امکانات الزم با همکاري و هماهنگی   -6

زیربط نهادهاي  و  دانشگاهی  در    مسؤوالن  ایشان  به  آموزشی  کمک  و  رفاهی  ارائه خدمات  و 
 چارچوب بودجۀ مصوب 

همکاري با امور فرهنگی دانشگاه در اجراي فعالیتهاي فرهنگی مربوط به این قسمت همچون    -7
 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

 جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال در برنامه هاي علمی و فرهنگی  -8
 فعالیتهاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و مسابقات و برگزاري مراسم -9
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براي  آنان   و باالتر و فرزند آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزند %25دانشجویان جانباز  توجه:

هاي پردیس  برخوردار هستند و شهریه دورهتخفیف شهریه    %100هاي نوبت دوم و مجازي،  دوره
 گردد. محاسبه میمعادل شهریه دانشگاه آزاد ن، این عزیزا

 امور شاهد و ایثارگر:تماس با کارمندان         
بعداز شنیدن پیغام تلفن گویا    02532012و یا پس از تماس با شماره دانشگاه   32012703

د. گیري نماییرا شماره  703داخلی  
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 حراست خدمات اداره  

 
اور و حافظ گاه مـش ت دانـش ما حراـس ت  تاامنیت ـش یل  ـس یر تحـص المت  با  را  مـس   و موفقیت   ـس

کلی رخ  .طی نمایید ما هیچ مـش گاه براي ـش یل در دانـش ت که در دوران تحـص آرزوي ما این اـس
کالت خود را با،  ندهد تفاده از تجربیات موجود براي    مـش این مدیریت در میان بگذارید تا با اـس

 . یاري شوید  ،به هدفرسیدن 

 خدمات اداره حراست به دانشجویان:  

 صدور کارت دانشجویی:  تکمیل مراحل  ثبت نام  -۱
، فرم درخواستها، ، کارتابل شخصیerp  صدور کارت المثنی  : مراجعه به  سامانه -۲

 درخواست مفقودي و درخواست مجدد کارت دانشجویی 

 

 پل هاي ارتباطی با اداره حراست :  

 09100801760تلفن همراه :    

 025332090130شماره تلفکس:  

 02532012-100شماره نگهبانی درب ورودي: 

 herast@hmu.ac.irایمیل :  

mailto:herast@hmu.ac.ir
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 :  نی و تدو هیته

 روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه (س) 

 با همکاري سایر واحدهاي دانشگاه
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