
اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۶

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطالع پذیرفته شدگان محترم می رساند که قبل ازثبت نام حضوری در 
دانشگاه می بایست ثبت نام اینترنتی خود تکمیل نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشند. حضور در دانشگاه براساس 
جدول ذیل و صرفا به منظور تایید مدارک ارسالی از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی می باشد. بنابراین بدون ثبت نام 

اینترنتی امکان ثبت نام حضوری وجود نخواهد داشت.

١٣۹۶/۰۶/٢۷ لغایت ٢۹/١٣۹۶/۰۶ رشته ثبت نام اینترنتی

١٣۹۶/۰۷/۰١

پزشکی

کلیه پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ملزم 
به اخذ فرم تعهد محضری و در روز ثبت نام 
حضوری اصل سند تعهد محضری  را به اداره 

خدمات آموزشی تحویل نمایند.

لینک دریافت فرم تعهد محضری صفحه اول

لینک دریافت فرم تعهد محضری  صفحه دوم 

١٣۹۶/۰۷/۰٢
بهداشت محیط-بهداشت عمومی-

بهداشت حرفه ای

١٣۹۶/۰۷/۰٣ پرستاری

١٣۹۶/۰۷/۰٤

دندانپزشکی و مامایی

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

تحویل نمایند.

لینک دریافت فرم تعهد محضری صفحه اول

لینک دریافت فرم تعهد محضری  صفحه دوم

١٣۹۶/۰۷/۰۵
هوشبری و علوم آزمایشگاهی

ثبت نام حضوری و

تحویل مدارک به تفکیک رشته
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١٣۹۶/۰۷/۰۶ اتاق عمل

پذیرفته شدگان قبل از آغاز ثبت نام اینترنتی اسکن مدارک مربوطه را با حجم فایل کمتر از 100KBآماده نموده تا 
مراحل ثبت نام سریعتر و راحتتر صورت پذیرد. الزم به توضیح است در اسکن تصاویر صفحات  A4دارای مشخصات 

رزولوشن dpi 100و اندازه ۸۰۰*۶۰۰ باشد تا کیفیت اسکن مطلوب بوده و حجم فایل تصاویر از 100KBبیشتر نباشد

توجه داشته باشید حجم فایل های اسکن شده کمتر از ۵۰ کیلو بایت نباشد همچنین بمنظور جلوگیری از اتالف وقت  از 
ارسال تصویر مدارکی که با دوربین گوشی همراه تهیه نموده اید خودداری فرمایید

ثبت نام اینترنتی:
قبل از ورود به سامانه، مدارک ذیل را اسکن نمایید:

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی 

ریز نمرات پیش دانشگاهی 

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه  

ریز نمرات دیپلم 

o       تصویر صفحات شناسنامه
o       تصویر کارت ملی (پشت و رو)

عکس 

رسید پستی تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی ( هر دو در یک صفحه باشد) 

کارنامه علمی پذیرفته شده 

 به خاطر داشته باشید ثبت نام شما زمانی کامل میشود که همه مراحل را پشت سر گذاشته و کد رهگیری 
دریافت نمایید.

پذیرفته شدگان جهت ثبت نام اینترنتی با مراجعه به لینک مربوطه Sama.muq.ac.ir بایستی ابتدا با تغییر نوع 
کاربری به "دانشجویان جدیدالورود" سپس کدملی و سپس شماره داوطلبی (کلمه عبور) را وارد نموده و مراحل 

ثبت نام را به ترتیب ذیل و بطور کامل را دنبال نمائید .

  الف)اطالعات شناسنامه   ب) فرم اطالعات آموزشی  ج) فرم اطالعات تکمیلی    د) ارسال تصاویر و مدارک   از 
طریق سامانه ثبت نام اینترنتی (عکس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، دیپلم ، پیش دانشگاهی ، 
ریزنمرات متوسطه، فرم های ثبت نام = فرم های شماره ١ - ٤ ، ٣ ، ١-۶ و رسید تاییدیه تحصیلی  )    ز) دریافت کد 

رهگیری و پرینت آن



پذیرفته شدگان محترم؛ پس از انجام ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری جهت تکمیل فرآیند ثبت نام می بایستی 
براساس تاریخ هایی که متعاقبا اعالم میگردد به دانشگاه علوم پزشکی قم مراجعه نمایند. 

مدارک الزم مرحله حضوری  در معاونت آموزشی:

o       اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی + تصویر
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 ۶ 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  

پذیرفته شدگان عزیز، پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه، لطفاً با در دست داشتن تصویر گواهی دیپلم و 
پیشدانشگاهی به یکی از ادارات پست یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهرستان محل زندگی خود 
مراجعه کرده و درخواست تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی (دو فرم) خود را تکمیل 
نموده و رسید دریافت نمایند و رسیدهای مربوطه را در روز ثبت نام حضوری به همراه سایر مدارک، 
تحویل دهند. نشانی دانشگاه جهت درج در فرم درخواست تأییدیه تحصیلی به شرح زیر است: قم، خیابان 

ساحلی، دانشگاه علوم پزشکی قم، کد پستی: ٣۹٣۶۷-٣۷١٣۶

مدارک  الزم جهت ثبت نام در معاونت دانشجویی و فرهنگی:

ارائه تعهد محضری ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد برای دانشجویان متقاضی خوابگاه یا دریافت تسهیالت صندوق رفاه در  .١
زمان ثبت نام الزامی است.

لینک دریافت  تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه

دانشگاه تعهدی در قبال اسکان دانشجویان در خوابگاه ندارد و دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه (محل سکونت  .٢
خارج از استان قم)، بایستی فرم الویت بندی خوابگاهها را تکمیل و با مدارک مورد نیاز هنگام ثبت نام تحویل مدیریت 

دانشجویی نمایند.

                 لینک دریافت فرم تعیین اولویت واگذاری خوابگاه

حضور والدین یا همسر دانشجویان خانم متقاضی خوابگاه در هنگام ثبت نام الزامی است. .٣
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مدارک الزم جهت ثبت نام در معاونت دانشجویی و فرهنگی  شامل: .٤

کپی تمام صفحات شناسنامه سه سری 

کپی کارت ملی دو سری 

عکس ٣*٤ جدید شش قطعه 

توضیحات مهم

 پذیرفته شدگان اتباع خارجی، نیاز به انجام ثبت نام اینترنتی ندارند. 
 هر گونه توضیح الزم از طریق وب سایت دانشگاه به آگاهی دانشجویان و پذیرفته شدگان عزیز خواهد رسید.

 

توصیه ها

تا قبل از وصول نتایج و اعالم زمانبندی ثبت نام از تماس با دانشگاه خودداری کرده و اجازه دهید کارشناسان  

مربوطه با فراغ بال و سرعت بیشتری اقدام به راه اندازی سامانه ثبت نام نمایند
اغلب سواالت شما در اطالعیه های مربوطه پاسخ داده شده لذا پذیرفته شدگان اطالعیه فوق و سایر اطالعیه  

های سایر قسمت های ثبت نام اعم از دانشکده و یا معاونت دانشجویی و فرهنگی را به دقت مطالعه نموده تا مجبور به 
تماس های غیرضروری نباشند.

جهت تسریع در فرایند ثبت نام حضوری، پذیرفته شدگان فرم های مربوطه را از سایت دریافت نموده، تکمیل  

نمایند و در زمان حضور با خود همراه داشته باشند تا از اتالف زمان جهت تکمیل فرم در هنگام حضور جلوگیری شود

شروع ثبت نام 

رمز عبور شما، شماره داوطلبی شما است.

اگر کد ملی شما با صفر شروع میشود، حتماً آن را وارد نمایید.

http://sama.muq.ac.ir/
http://sama.muq.ac.ir/

