
 97اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور سراسري 

ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت، به اطالع پذيرفته شدگان محترم مي رساند كه قبل ازثبت نام حضوري در 

دانشگاه مي بايست ثبت نام اينترنتي خود تكميل نموده و كد رهگيري دريافت كرده باشند. حضور در دانشگاه براساس 

بنابراين بدون ثبت نام  صرفا به منظور تاييد مدارك ارسالي از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي مي باشد.جدول ذيل و 

 اينترنتي امكان ثبت نام حضوري وجود نخواهد داشت.

 1397-6-26الي  1397-6-22 كليه رشته ثبت نام اينترنتي

 1397-6-31 هوشبري + اتاق عمل  

 وحضوري ثبت نام 

 تفكيك رشته به تحويل مدارك

 1397-7-1 پزشكي

 1397-7-2 پرستاري

( كليه پذيرفته شدگان سهميه دندانپزشكي 

ملزم به اخذ  رشته دندانپزشكي مناطق محروم

فرم تعهد محضري  از سايت معاونت آموزشي 

ميباشند و در روز ثبت نام حضوري اصل سند 

تعهد محضري  را به اداره خدمات آموزشي 

 تحويل نمايند.)

 مامايي

3-7-1397 

 1397-7-4 بهداشت محيط + علوم آزمايشگاهي

 1397-7-5 بهداشت عمومي + بهداشت حرفه اي

 تا آماده نمودهKB100 قبل از آغاز ثبت نام اينترنتي اسكن مدارك مربوطه را با حجم فايل كمتر از پذيرفته شدگان

داراي مشخصات  A4 صفحات تصاوير اسكن در است توضيح به الزم. پذيرد صورت راحتتر و سريعتر نام ثبت مراحل

 بيشتر نباشد100KB باشد تا كيفيت اسكن مطلوب بوده و حجم فايل تصاوير از 600*800و اندازه dpi 100 رزولوشن

 از  وقت اتالف از جلوگيري بمنظور همچنين نباشد كيلو بايت 50توجه داشته باشيد حجم فايل هاي اسكن شده كمتر از 

 ودداري فرماييدخ ايد نموده تهيه همراه گوشي دوربين با كه مداركي تصوير ارسال

 ثبت نام اينترنتي:

 قبل از ورود به سامانه، مدارك ذيل را اسكن نماييد:

 دانشگاهي پيش دوره پايان گواهي يا مدرك اصل •

 ريز نمرات پيش دانشگاهي •

  متوسطه ديپلم گواهي يا مدرك اصل •

 مريز نمرات ديپل •

 شناسنامه صفحات تصوير •



 )رو و ملي (پشت كارت تصوير •

 عكس •

 رسيد پستي تاييديه ديپلم و پيش دانشگاهي ( هر دو در يك صفحه باشد) •

 كارنامه علمي پذيرفته شده •

و شود كه همه مراحل را پشت سر گذاشته و كد رهگيري دريافـت   به خاطر داشته باشيد ثبت نام شما زماني كامل مي −

 نماييد.چاپ 

دانشجويان "پذيرفته شدگان جهت ثبت نام اينترنتي با مراجعه به لينك مربوطه بايستي ابتدا با تغيير نوع كاربري به 

را وارد نموده و مراحل ثبت نام را به  و سپس شماره داوطلبي (كلمه عبور) (نام كاربري)سپس كدملي "جديدالورود

 ترتيب دنبال نمائيد .

از    مدارك و تصاوير ارسال د)    تكميلي اطالعات فرم) ج  ب) فرم اطالعات آموزشي   الف)اطالعات شناسنامه  

طريق سامانه ثبت نام اينترنتي (عكس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روي كارت ملي، ديپلم ، پيش دانشگاهي ، 

 كد دريافت ز)    ) صيلي و رسيد تاييديه تح 6-1،  3،  4 - 1ريزنمرات متوسطه، فرم هاي ثبت نام = فرم هاي شماره 

 آن پرينت و رهگيري

مي بايستي  تكميل فرآيند ثبت نام جهت انجام ثبت نام اينترنتي و دريافت كد رهگيري پذيرفته شدگان محترم؛ پس از

 د. نشگاه علوم پزشكي قم مراجعه نماييبه دا هاي فوق الذكربراساس تاريخ 

 ثبت نام اينترنتي

 :حضوري مدارك الزم مرحله

o       دانشگاهي + تصوير پيش دوره پايان گواهي يا مدرك اصل  

o       تصوير متوسطه ديپلم گواهي يا مدرك اصل + 

 دانشگاهي + تصوير متوسطه و پيش ريز نمرات دوره •

دانشجوي گرامي يك تصوير از مدارك فوق الذكر براي خودتان تهيه فرماييد زيرا پس از اخذ اصل  -

 .آن در طول تحصيل امكان پذير نخواهد بودتحويل اصل  يا تصوير توسط آموزش مدرك 

o       سري 4شناسنامه  همه صفحات تصوير 

 سري 4رو)  و ملي (پشت كارت تصوير •

دفترچه  يا كارت هويت ويژه اتباع يا گذرنامهتصوير اتباع غيرايراني به جاي شناسنامه و كارت ملي  •

برگ تردد خروجي مدت دار(جايگزين كارت   و آخرين كارت آمايش معتبر يا پناهندگي سياسي

  آمايش))

  كارت پايان خدمت و يا معافيت از آن (اصل + تصوير) •

عالوه بر مهر و امضاي دوره پيش دانشگاهي دانشجويان پسر مشمول بايستي  رك گواهي موقتمدتوجه: 

 باشد. نيز ممهور به مهر آموزش و پرورش دبيرستان، 

اخـذ  دانشجويان پذيرفته شده بهمن ماه اين دانشگاه كه مدرك پيش دانشگاهي خود را در سال گذشته ضمناً 

ت به دفاتر پليس جهت دريافت دفترچه آماده به خدم 1397نموده اند مي بايست حداكثر تا پايان شهريورماه 

 )096480(تلفن گويا جهت راهنمايي پذيرفته شدگان پسر در خصوص نظام وظيفه: . مراجعه نمايند 10+ 



 قطعه 6پشت نويسي شده  3*  4عكس •

(پس از مراجعه به دانشگاه و انجـام مراحـل ثبـت نـام و      (اصل + تصوير)  كارنامه علمي پذيرفته شده •

دريافت شماره دانشجويي براي تعيين سطح زبان انگليسي بايستي با تصوير كارنامه علمي بـه دانشـكده   

 مربوطه مراجعه نماييد).  

 ريسال خدمت به عنوان بهيار در استان با تأييد دفتر پرستاري براي پذيرفته شدگان سهميه بهيا 3گواهي  •

 پرينت كد رهگيري •

 (مبلغ شهريه)ويژه شهريه پردازان پرداختي فيش شهريه  •

 (ويژه دندانپزشكي سهميه بومي) فرم تعهد •

 )12(فرم شماره اصل حكم مرخصي ساالنه يا موافقت بي قيد و شرط محل كار  •

 دانشگاهي  رسيدهاي پستي تأييديه تحصيلي مدارك ديپلم و پيش •

تصوير گواهي ديپلم و شدگان عزيز، پيش از مراجعه حضوري به دانشگاه، لطفاً با در دست داشتن پذيرفته 

دانشگاهي به يكي از ادارات پست يا دفاتر پيشخوان خدمات دولت در شهرستان محل زنـدگي خـود    پيش

مراجعه كرده و درخواست تأييديه تحصيلي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي (دو فـرم) خـود را تكميـل    

ضوري به همـراه سـاير مـدارك،    نموده و رسيد دريافت نمايند و رسيدهاي مربوطه را در روز ثبت نام ح

تحويل دهند. نشاني دانشگاه جهت درج در فرم درخواست تأييديه تحصيلي به شرح زير است: قم، خيابان 

 37136-39367ساحلي، دانشگاه علوم پزشكي قم، كد پستي: 

 

  انجام نخواهد شد. به هيچ عنوان در صورت فقدان يكي از مدارك فوق الذكر ثبت نام
 

 توضيحات مهم:

 پذيرفته شدگان اتباع خارجي، نياز به انجام ثبت نام اينترنتي ندارند.   •

 ونه توضيح الزم از طريق وب سايت دانشگاه به آگاهي دانشجويان و پذيرفته شدگان عزيز خواهد رسيد.هر گ •

 وارد نماييد. با صفر اولحتماً است و كد ملي نام كاربري: رمز عبور شما، شماره داوطلبي شما است.

 

 دانشكده ها، معاونت دانشجويي و معاونت تحقيقات و فناوري و مراكز آموزشي درماني

 آدرس نمابر تلفن عنوان

 كوچه گلستان –  2معلم  – خيابان معلم جنوبي  37737923 37831370 دانشكده پرستاري و مامايي

 ميدان روح اله – ميدان شهداء  37833362 37833361 دانشكده بهداشت

 دانشكده پزشكي

33209121 

 تلفن گويا:

33209121 

9-33209071 

اصفهان، بعد ازپرديسان  – پرديس دانشگاهي: جاده قديم قم 

و بوستان غدير، روبروي ورزشگاه يادگار امام، جنب دانشگاه 

(س)حضرت معصومه
 

 مجتمع آموزشي دانشگاه – خيابان ساحلي  37700095 37700094 دانشكده دندانپزشكي

 9پالك  –  20كوچه  – بلوار امين  32944712 32944712 دانشكده سالمت و دين

 44نبش كوچه  – خرداد  15بلوار  37764080 37764079 دانشكده طب سنتي

 دانشكده پيراپزشكي

33209123 

  تلفن گويا:

33209123 

9-33209071 

اصفهان، بعد ازپرديسان  – پرديس دانشگاهي: جاده قديم قم 

و بوستان غدير، روبروي ورزشگاه يادگار امام، جنب دانشگاه 

(س)حضرت معصومه
 

 83پالك  -4كوچه شماره  –  1/1كوچه – خيابان صفا شهر  32858464 32852720 معاونت تحقيقات و فناوري

 معاونت دانشجويي و فرهنگي

 31971503-31971502رفاهي: 

 31971505-31971504امور خوابگاه ها:  

 31971507 -31971506تغذيه : 

 31971514- 31971513فرهنگي: 

 

اصفهان، بعد ازپرديسان و بوستان  – پرديس دانشگاهي: جاده قديم قم 

(س)غدير، روبروي ورزشگاه يادگار امام، جنب دانشگاه حضرت معصومه
 

  http://edu.muq.ac.irوب سايت معاونت آموزشي:


