
مقطع  نیمه متمرکزنهایی  پذیرفته شدگاننحوه پذیرش و ثبت نام از اطالعیه 

 7931سال  )رشته تربیت بدنی(کارشناسی 
 

تشكر  و ،آرزوي يك دوره تحصیلي موفق و قم در دانشگاه تبريك به مناسبت پذيرفته شدن شماخیر مقدم و ضمن 

 ش وپذيرمراحل  رساندبه اطالع مي ،گام نهادن دوباره به عرصه وسیع علم اندوزي جهتدانشگاه اين نسبت به انتخاب 

 :پذيردصورت مي زير به شرحثبت نام پذيرفته شدگان محترم 

 الزامی ثبت الکترونیکی )غیر حضوری( .1

 اختیاری غیربومی مراحل درخواست خوابگاه .2

 الزامی ضوریثبت نام ح .3

 

 حضوری(غیر) ثبت نام الکترونیکی .7

 الکترونیکیزمان ثبت نام  .7.7

مراجعه  «edu.qom.ac.ir»به آدرس  به سامانه آموزشي گلستان زيرطبق زمانبندي نام الكترونیكي، جهت ثبت

  .نسبت به بارگذاري مدارك درخواستي و تكمیل اطالعات خود اقدام نمائید و

 

 تا تاريخ از روز

 جمعه پنجشنبه

11/11/1931 11/11/1931 

 

 به سامانه گلستاننحوه ورود  .7.1
 جهت ورود به سامانه گلستان نیاز به شناسه کاربري و رمز عبور به شكل زير مي باشد:

U شناسه کاربري 173  )شماره داوطلبي کنكور( +

 شماره ملي رمز عبور
 به عنوان مثال: 

شروع با ) 170986279U ، شناسه کاربري شما براي ورود سامانه گلستانباشد 189071اگر شماره داوطلبي کنكور شما 

 خواهد بود.(انگلیسي بزرگ Uحرف 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی .7.9

 دانشگاه بارگذاري گردد.گلستان ر سامانه مشروحه زير، دمدارك  اسکنالزم است  ،ثبت نام الكترونیكيبه منظور 

 مهشناسناتمامي صفحات  (1

 کارت مليپشت و روي  (1

 درسال جاري گرفته شده باشد()پشت زمینه سفید که  9×4عكس  (9



 )در صورت ارائه گواهي موقت مي بايست به تأيید آموزش و پرورش ناحیه محل تحصیل برسد.( اصل ديپلم متوسطه (4

 )در صورت ارائه گواهي موقت مي بايست به تأيید آموزش و پرورش ناحیه محل تحصیل برسد.( اصل پیش دانشگاهي (5

 ريز نمرات سه ساله دبیرستان (1

 نمرات پیش دانشگاهيريز  (7

 باشید(التحصیل مقطع کارداني مياصل يا گواهي مدرك کارداني)در صورتي که فارغ (8

 .دانشجويان پسري که داراي اين کارت هستندکارت پايان خدمت يا معافیت دائم براي  (3

از طريق سامانه گلستان جهت هزينه صدور کارت  هزار تومان( هشتاد) ريال 811.111پرداخت الكترونیكي مبلغ  (11

 )فقط از طريق سامانه گلستان پرداخت گردد.(و خدمات آموزشي 

 تذكرات مهم:

)مدارك خواسته شده دقیق گردد.تائید نمي غیر مرتبط ترتیب اثر داده نشده و ثبت نامي مداركبه  (1 تذكر

 ارسال گردد(

اسكن و بارگذاري شود؛ در غیر اينصورت ثبت نام الزم است کلیه مدارك درخواستي با کیفیت مناسب  (2 تذكر

 انجام نخواهد شد.

خالف آن مشخص  که زمان در هرمي باشد؛ و دانشجو شخص عهده به مسئولیت صحت مدارك ارسالي  (3 تذكر

 و گرددمين لم يكن تلقي أادامه تحصیل آن ک گردد در هر مرحله اي از تحصیل که باشد ثبت نام و

 دريافت خواهد گرديد.از دانشجو کلیه خسارات وارده 

فقط گزينه مشمول را عالمت ستند نیز عافیت دائم هکساني که فاقد مدرك کارت پايان خدمت يا م (4 تذكر

 .بزنند

پس از بارگذاری مدارک و تکمیل اطالعات در سامانه گلستان، الزم است فرم اطالعات پذیرش  (5 تذكر

 .تحویل دهیدو در زمان مراجعه حضوری به همراه سایر مدارک  و امضا نموده را چاپ
 

 

 حضوریثبت نام  .1

 حضوریزمان ثبت نام  .1.7

 محل دانشگاه قم مراجعه نمايید:به  زيرطبق زمانبندي ، حضوريجهت ثبت نام 

 

 تا تاريخ از روز

 يكشنبه شنبه

19/11/1931 14/11/1931 

 .د شدنانصراف از تحصیل تلقی خواه  مایندننام خود اقدام نافرادی که نسبت به ثبت

 :باشدمیبه شرح ذیل  و محل مراجعهساعت 

 190درساختمان سازمان مركزی اتاق   13لغایت  7:39از ساعت  برادران

 ساختمان امام خامنه ای در  13لغایت  7:39از ساعت  خواهران

 



 حضوریثبت نام  مدارک مورد نیاز .1.1

 و رسیده است. )فقط با خودکار آبي(امضاي دانشجچاپ شده اطالعات پذيرش که به فرم  (1

 آن تمام صفحاتسري تصوير  9 و شناسنامه اصل (1

 ي آنشت و روپ تصويرسري  9اصل کارت ملي و (9

 سال جاريپشت نويسي شده زمینه سفید و  9×4قطعه عكس  1تعداد  (4

 )در صورت دارا بودن(سري تصوير پشت و روي آن  1و  اصل کارت پايان خدمت و يا معافیت دائم (5

حوزه علمیه براي کساني که از معافیت تحصیلي حوزه هاي علمیه استفاده مي با ادامه تحصیل موافقت تذکر: ارائه نامه 

 .است اجباريکنند، 

سري تصوير 1و اصل دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درماني، تأمین اجتماعي، ارتش و ...  (1

 صفحه اول آن)جهت ارائه به اداره رفاه(

 « دفاتر پیشخوان خدمات دولت»ارائه رسید تأيیديه تحصیلي از  (7

 سري تصوير آن 9ديپلم متوسطه )نظام قديم و نظام جديد آموزش متوسطه( و اصل مدرك  (8

 سري تصوير آن 9دانشگاهي و اصل مدرك پیش (3

 سري تصوير آن 9)نظام قديم و نظام جديد آموزش متوسطه( و اصل ريزنمرات سه ساله دبیرستان  (11

دانشگاهي نگردند، الزم است تعهد کتبي خود را مبني بر کساني که در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پیشتذکر: 

رائه به دانشگاه قم ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ا 91/11/1937ارائه گواهي پیش دانشگاهي تا تاريخ 

 گواهي تا تاريخ مذکور، قبولي آنها لغو مي گردد.

 سري تصوير آن 9دانشگاهي و اصل ريزنمرات پیش (11

 سري تصوير آن 9باشید( و التحصیل مقطع کارداني مياصل يا گواهي مدرك کارداني)در صورتي که فارغ (11

 را تكمیل و در زمان ثبت نام ارائه نمايند. 1فرم تعهد شماره کلیه پذيرفته شدگان الزم است  (19

فرم تعهد درج شده است، الزم است  3و  2مناطق کلیه پذيرفته شدگان که سهمیه ثبت نامي )نهايي( آنها  (14

 را تكمیل و در زمان ثبت نام ارائه نمايند. 5شماره 

، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، 1 طقهمنکلیه پذيرفته شدگان که سهمیه ثبت نامي )نهايي( آنها  (15

را تكمیل و در زمان ثبت  4فرم تعهد شماره درج شده است، الزم است آزادگان و جانبازان انقالب اسالمی 

 نام ارائه نمايند.

 (12)فرم شماره  براي کارکنان دولت سازمان متبوعبدون قید و شرط از کتبي و موافقت ارائه فرم  (11

 (11)فرم شمارهبايست اقدام نمايند. خود ميپرورش محل خدمت  پرورش از آموزش و خدمت آموزش و متعهدينتذکر: 

 پذیرفته شدگان غیرایرانی:

، 15ه شمارتکمیل شده فرم الذکر و نام عالوه بر مدارك مرتبط فوقکلیه پذيرفته شدگان غیرايراني در زمان ثبت

 معتبر زير را نیز ارائه نمايند:بايست يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي مي

 گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت .1

 دفترچه پناهندگي سیاسي صادره از سوي نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .1



، صادره از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرين 1937کارت هويت ويژه اتباع غیرايراني داراي اعتبار در سال  .9

 خارجي وزارت کشور

 آخرين کارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور .4

ا اند بفقط اتباع غیرايراني مقیم که از مدارك رسمي داخل کشور جمهوري اسالمي ايران فارغ التحصیل شده .5

 انداسري بودهدارا بودن ديپلم رسمي مورد تأيید وزارت آموزش و پرورش، مجاز به شرکت در آزمون سر

 

 تذكرات مهم:

هیچگونه ثبت نام امكان  عدم ثبت نام الكترونیكي در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل بوده و (1 تذكر

 .داشتنخواهد وجود  حضوري

پذيرش قطعي زماني است که اصل مدارك  ثبت نام اولیه بوده و فقط به عنوان ثبت نام الكترونیكي (2 تذكر

 گردد.درخواستي تحويل اداره پذيرش 

ا يتحصیلي و بنابر دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور و بخشنامه وزارت متبوع اصل مدارك  (3 تذكر

زمان فارغ التحصیلي به دانشجو  تا نامه موقت به عنوان مدارك ثبت نام در پرونده بايگاني وگواهي

نید تا در مواقع نزد خود نگهداري ک لذا از مدارك خود کپي برابر با اصل تهیه و ؛گرددتحويل نمي

 ضروري استفاده نمائید.

ي ارائه و پس از نهاي بدنيگروه آموزشي تربیت –ادبیات و علوم انساني برنامه درسي توسط دانشكده  (4 تذكر

شدن ثبت نام حضوري براي دانشجويان جديدالورود توسط دانشكده به صورت خودکار انتخاب واحد 

 انجام خواهد شد.

در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشجو  08 – 07پذیرفته شدگانی كه در ترم اول  (5 تذكر

بوده اند، با حکم انصراف قطعی )معافیت تحصیلی( یا نامه انتقال )معافیت تحصیلی( خود را 

 )برادران(هنگام ثبت نام ارائه نمایند. 

 

 

 

 

 

  











 


