
  
  1393 پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد آزمون سراسري سالنام  ثبتدستورالعمل 

  

به اطالع مي رسـاند، ثبـت    1393، ضمن تبريك و خير مقدم به همه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال )س(حضرت معصومهدانشگاه 

  .نام و تشكيل پرونده در دو مرحله انجام مي پذيرد

  شده نات پايه در سامانه و ارسال مدارك اسكورود اطالع: مرحله اول

ــاي    ــي در روزه ــورت الكترونيك ــه ص ــه اول ب ــنبه  مرحل ــنبه  15/6/93ش ــا   16/6/93و يكش ــهب ــه  مراجع ــايتب ــه   س ــگاه ب  آدرسدانش

www.hmu.ac.ir  شدگان بايد انجام گردد هر يك از پذيرفته جامع دانشگاهي و ورود اطالعات پايه توسطو ورود به سامانه .  

  .دينگذاري نماارب سامانه جامع دانشگاهي اسكن و درپذيرفته شدگان الزم است مدارك ذيل را  •

  .شناسنامهات صفحتمامي  - 1

 )و رو پشت (ملي كارت - 2

  عكس - 3

 ه ارايـه اصـل مـدرك   پذيرفته شدگاني كه قـادر بـ  . اصل يا گواهي موقت مدرك كارشناسي كه معدل در آن قيد شده باشد - 4

تأييد دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ  را كه به  )دانشجويان سال آخر(فرم مخصوص معدلالزم است  ،باشند نمي

  .اسكن نمايند رسيده است،كارشناسي 

  

  تشكيل پروندهمراجعه حضوري به دانشگاه و  :مرحله دوم

مـورخ  دوشـنبه  روز  در ل مدارك اسكن شده فوق را به همراه مدارك ذيلاص، پذيرفته شدگان ضروري است پس از انجام مرحله اول

  .ارائه نمايند آموزش دانشگاهبه واحد براي تشكيل پرونده   17/6/93

قيد شده باشـد  ) ليسانس(اصل مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در آن معدل دوره كارشناسي  - 1

  . برگ فتوكپي آن سهو 

  .توسط دانشگاه محل اخذ كارشناسي تأييد شده فرم مخصوص معدلدانشجويان سال آخر دوره كارشناسي : 1صره تب

  .دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته مي بايست مدرك كارداني نيز ارايه نمايند: 2تبصره 

  .اصل شناسنامه و چهار برگ فتوكپي از تمام صفحات آن - 2

  ).پشت عكسها مشخصات درج شود(تهيه شده در سال جاري فيد زمينه س 3×4قطعه عكس تمام رخ  12 - 3

 ).موقت -دائم(برگ تصوير كارت ملي  سهاصل و  - 4

  .يرفته شدگان سهميه رتبه اولگواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي براي پذ - 5

  .ع براي كارمندان دولتحكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبو - 6

  .همراه داشته باشندرا نام مبالغ ذكر شده در دفترچه انتخاب رشته  جهت ثبت ،)شبانه(شدگان نوبت دوم پذيرفته - 7

  

  

  

  

  

  

  



  :تذكرات مهم •

  .در صورت وجود نقص و كمبود مدارك تشكيل  پرونده انجام نخواهد شد - 1

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

) اينترنتـي و تشـكيل پرونـده   (بديهي است ثبت نام پـس از طـي دو مرحلـه    . پس از شناسايي و تأييد واحد مربوطه انجام مي گردد

 .قطعيت مي يابد و در صورتي كه هر يك از مراحل طي نشود انصراف تلقي خواهد شد

و دسـتورالعمل   1393آزمـون سراسـري سـال     1ت در هر زمان كه تحصيالت تكميلي دانشگاه طبق مفاد دفترچه شماره بديهي اس - 3

سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام دانشجو را در بـدو ورود بـه علـت مغـايرت مقـررات يـا نقـص مـدارك مهـم غيـر مجـاز            

در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به ) غير مجاز به تحصيل   دانشجوي (تشخيص دهد بالفاصله از ادامه تحصيل پذيرفته شده 

 .عمل خواهد آمد

 .باشد ريال مي ميليون 4هزينه خوابگاه خودگردان براي هر ترم مبلغ : قابل توجه متقاضيان خوابگاه - 4

 .)س(دانشگاه حضرت معصومه –خيابان چهارم  –بلوار شهيد خداكرم  –قم : دانشگاه جهت مراجعه حضوري آدرس - 5

 .تماس حاصل نماييد 025-36644311توانيد با شماره  هرگونه سوال و كسب اطالعات بيشتر ميهت طرح ج - 6


