
 97پذيرفته شدگان كنكور سراسري اينترنتي اطالعيه ثبت نام 

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

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

بنابراين بدون ثبت نام اينترنتي امكان ثبت  منظور تاييد مدارك ارسالي از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي مي باشد.

 نام حضوري وجود نخواهد داشت.

 27/06/1397لغايت  24/06/1397 كليه رشته ثبت نام اينترنتي

 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 •

 

  مراحل ثبت نام اينترنتي متعاقبا اعالم خواهد شد.  ادامهذيرفته شدگان محترم؛ پ �

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

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

طه را در روز ثبت نام حضوري به همـراه سـاير مـدارك،    نموده و رسيد دريافت نمايند و رسيدهاي مربو

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

 37136-49373ساحلي، دانشگاه علوم پزشكي قم، كد پستي: 

 توضيحات مهم:

از طريق وب سايت دانشگاه به آگاهي دانشجويان و پذيرفته و تغيير تاريخ ثبت نام اينترنتي هر گونه توضيح الزم  •

 شدگان عزيز خواهد رسيد.

 



 

 

 

 

 

 

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 

بايستي ابتدا با تغيير نوع  Sama.muq.ac.irپذيرفته شدگان جهت ثبت نام اينترنتي با مراجعه به لينك مربوطه 

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

 ثبت نام را به ترتيب ذيل و بطور كامل را 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)    ) و رسيد تاييديه تحصيلي  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

 به دانشگاه علوم پزشكي قم مراجعه نمايند.  هايي كه متعاقبا اعالم ميگرددبراساس تاريخ 

 :حضوري مرحلهمدارك الزم 

o       دانشگاهي + تصوير پيش دوره پايان گواهي يا مدرك اصل 

o       تصوير متوسطه ديپلم گواهي يا مدرك اصل + 

o       دانشگاهي + تصوير متوسطه و پيش ريز نمرات دوره 

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))

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

 قطعه 6شده پشت نويسي  3*  4عكس •

 كارنامه علمي پذيرفته شده •

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

 پرينت كد رهگيري •

 دانشگاهي  رسيدهاي پستي تأييديه تحصيلي مدارك ديپلم و پيش •



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

طه را در روز ثبت نام حضوري به همـراه سـاير مـدارك،    نموده و رسيد دريافت نمايند و رسيدهاي مربو

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

 37136-49373ساحلي، دانشگاه علوم پزشكي قم، كد پستي: 

 توضيحات مهم:

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

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

  

 توصيه ها

تا قبل از وصول نتايج و اعالم زمانبندي ثبت نام از تماس با دانشگاه خودداري كرده و اجازه دهيد كارشناسان مربوطه  •

 بيشتري اقدام به راه اندازي سامانه ثبت نام نمايندبا فراغ بال و سرعت 

اغلب سواالت شما در اطالعيه هاي مربوطه پاسخ داده شده لذا پذيرفته شدگان اطالعيه فوق و ساير اطالعيه هاي ساير  •

هاي  قسمت هاي ثبت نام اعم از دانشكده و يا معاونت دانشجويي و فرهنگي را به دقت مطالعه نموده تا مجبور به تماس

 غيرضروري نباشند.

جهت تسريع در فرايند ثبت نام حضوري، پذيرفته شدگان فرم هاي مربوطه را از سايت دريافت نموده، تكميل نمايند و  •

 در زمان حضور با خود همراه داشته باشند تا از اتالف زمان جهت تكميل فرم در هنگام حضور جلوگيري شود

-------------------------------------------------------

  شروع ثبت نام

 رمز عبور شما، شماره داوطلبي شما است.

 شود، حتماً آن را وارد نماييد. اگر كد ملي شما با صفر شروع مي

 


