
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ١٣۹٦ در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، 
پزشکی و دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی

توجه: لطفا ٤ صفحه متن مطالعه گردد.
صفحه ١

محل ثبت نام حضوری : دانشگاه علوم پزشکی قم – طبقه دوم – اداره خدمات آموزشی
روزهای ثبت نام به تفکیک رشته قبولی به شرح ذیل از ساعت ٨ الی ١٠ صبح

١٣۹٦/٠٧/٠١

پـزشکی

کلیه پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ملزم به اخذ فرم 
تعهد محضری  از سایت معاونت آموزشی میباشند و در روز ثبت 
نام حضوری اصل سند تعهد محضری  را به اداره خدمات آموزشی 

تحویل نمایند.

١٣۹٦/٠٧/٠٢
بهداشت محیط-بهداشت عمومی-

بهداشت حرفه ای

١٣۹٦/٠٧/٠٣ پرستـاری

١٣۹٦/٠٧/٠٤

دندانپزشکی 

( کلیه پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم رشته دندانپزشکی 
ملزم به اخذ فرم تعهد محضری  از سایت معاونت آموزشی 

میباشند و در روز ثبت نام حضوری اصل سند تعهد محضری  را 
به اداره خدمات آموزشی تحویل نمایند.)

مـامـایی

١٣۹٦/٠٧/٠٥ هوشبری و علوم آزمایشگاهی

١٣۹٦/٠٧/٠٦ اتاق عمل

ثبت نام حضوری و

تحویل مدارک 

به تفکیک رشته
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صفحه ٢
جهت تسهیل در امور ثبت نام فقط شخص دانشجو مراجعه نماید و از تجمع در اطراف محل ثبت نام و محیط 

اطراف آن خودداری گردد.

قبل از شروع به ثبت نام از تکمیل مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری اطمینان حاصل نمائید.

مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری:

o       اصل مدرک یا گواهی موقت پایان دوره پیشدانشگاهی + تصویر 

(گواهی موقت پایان دوره پیشدانشگاهی پذیرفته شدگان پسر باید به تأیید و امضاء ناحیه آموزش و پرورش رسیده 
باشد )

o       اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه + تصویر
o       ریز نمرات دوره متوسطه و پیشدانشگاهی + تصویر

o       تصویر همه صفحات شناسنامه ٤ سری
o       تصویر کارت ملی (پشت و رو) ٤ سری

o       کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن (اصل + تصویر)
عکس٤ * ٣ پشت نویسی شده ٦ قطعه 

کارنامه علمی پذیرفته شده 

گواهی ٣ سال خدمت به عنوان بهیار در استان با تأیید دفتر پرستاری برای پذیرفته شدگان سهمیه بهیاری 

پرینت کد رهگیری 

رسیدهای پستی تأییدیه تحصیلی مدارک دیپلم و پیشدانشگاهی  

سند تعهد محضری مخصوص پذیرفته شدگان رشته¬های پزشکی و دندانپزشکی با سهمیه مناطق محروم 
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صفحه ٣

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
شماره حساب واریزی نزد بانک ملی      ٢١٧٧٧٥٣٥٢٧٠٠٨  

دانشجویان شهریه پرداز اعم از ورودی مهر و بهمن بجز پذیرفته شدگان اتباع غیر ایرانی بدون آزمون فیش (٣ برگی)  شهریه علی 
الحساب مربوط به یک ترم را به شرح ذیل، در روز ثبت نام به مسئول مربوطه تحویل دهند. ثبت نام دانشجویان فاقد فیش واریزی  

امکان پذیر نمیباشد.


٦٠٠٠٠٠٠٠  ریال شهریه یک ترم رشته پزشکی و دندانپزشکی
٤٠٠٠٠٠٠٠  ریال شهریه یک ترم رشتههای کارشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان اتباع غیر ایرانی بدون آزمون(پذیرش آزاد)
شهریه واریزی ساالنه و علی الحساب به شرح ذیل می باشد.

ثبت نام دانشجویان فاقد فیش واریزی  امکان پذیر نمیباشد.

جهت ثبت نام ارائه فیش واریزی به مسئول مربوطه الزامی است.
١٧٠٠٠٠٠٠٠ ریال شهریه یک  سال تحصیلی رشته پزشکی و دندانپزشکی
١٠٢٠٠٠٠٠٠ ریال شهریه یک سال تحصیلی رشتههای کارشناسی
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صفحه ٤

جهت ثبت نام طبق مراحل به شرح ذیل اقدام نمائید.
مراجعه به اتاق ۳۰۴   میز شماره ۱ – سرکار خانم احمدی فرد- دریافت پرونده و تکمیل فرمهای مربوطه (کلیه پذیرفته شدگان) -۱

مراجعه به اتاق۳۰۴    میز شماره ۲-  سرکار خانم حسین خانی و سرکار خانم کشاورز - کارشناس سما(کلیه پذیرفته شدگان) -۲
مراجعه به اتاق ۳۰۳   میز شماره ۳-  جناب آقای صدوقی -۳

توجه:  فقط افراد ذیل میبایست به اتاق شماره۳۰۳ میز شماره۳  مراجعه نمایند:
پذیرفته شدگان شهریه پرداز اعم از ظرفیت مازاد، اتباع (اعم از دختر و پسر) 

تمامی پذیرفته شدگان پسر 

مراجعه به اتاق شماره ۳۲۱ – سرکار خانم عابدینی پور و سرکار خانم صمدی (کلیه پذیرفته شدگان)  -۴
مراجعه به اتاق شماره ۳۲۲  - جناب آقای اشکوری (فقط پذیرفته شدگان ستاد شاهد و ایثارگر) -۵

مراجعه به اتاق شماره ۳۲۱ – سرکار خانم صمدی -۶
۷- مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی به آدرس زیر:

قم - ۲۰ متری شهید بهشتی – چهارراه دوم – ابتدای خیابان چمران از ساعت ۱۰-۱۴ 
الزم بذکر است سرویس ایاب و ذهاب از معاونت آموزشی به معاونت دانشجویی در جلوی درب دانشگاه علوم پزشکی مهیا میباشد.

کلیه دانشجویان موظف می باشند فرمهای مربوط به صندوق رفاه و خوابگاه را (در اطالعیه شماره یک در قسمت  مدارک الزم جهت 
ثبت نام در معاونت دانشجویی و فرهنگی )تکمیل شده به مسئول مربوطه در معاونت دانشجویی تحویل نمایند.

توجه: با توجه به اطالع رسانی قبلی از طریق سایت و پیامک از تحویل مدارک ناقص خودداری بعمل می آید.


