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

ثبت  پذيرش ومراحل  رسانديبه اطالع م ،نسبت به انتخاب دانشگاه قم براي گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزي

 :صورت مي پذيرد زير به شرحنام پذيرفته شدگان محترم 

 الزامی (غیر حضوری قبل از مراجعه به دانشگاهالکترونیکی ) نام  ثبت .1

 اختیاری غیربومی مراحل درخواست خوابگاه .2

  آبانماه( الزامی 15مهرماه لغایت  6)از تاریخ ثبت نام جهت تکمیل کارنامه سالمت  .3

 الزامی ضوریثبت نام ح .4

  (غیر ایرانی)دانشجویان نوبت دوم،  الزامی شهریه .5
 

 هنمارا)غیرحضوری(  ثبت نام الکترونیکی .1

 الکترونیکیزمان ثبت نام  .1.1

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

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

 

 تا از رشته رديف

 07/1398/ 14 يكشنبه 13/07/1398 شنبه کلیه رشته ها 1

 نحوه ورود به سامانه گلستان .1.2
 باشد:جهت ورود به سامانه گلستان نیاز به شناسه کاربري و رمز عبور به شكل زير مي

 )شماره داوطلبي کنكور( + U981 شناسه کاربري

 شماره ملي رمز عبور
 خواهد بود. 861170989U رود سامانه گلستان، شناسه کاربري شما براي وباشد 170986اگر شماره داوطلبي کنكور شما  به عنوان مثال: 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی .1.3

 ردد.ارگذاري گدانشگاه بگلستان ر سامانه مشروحه زير، دمدارك  اسکنالزم است  ،ثبت نام الكترونیكيبه منظور 

 مهشناسناتمامي صفحات  (1

 کارت مليپشت و روي  (2

 فته شده باشد()پشت زمینه سفید که درسال جاري گر 3×4عكس  (3

 اصل يا گواهي مدرك تحصیلي: (4

 فارغ التحصیالن نظام قدیم آموزش متوسطه: –الف 
 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب)اصل يا گواهي مدرك تحصیلي دوره چهارساله  -

 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب)ديپلم  سال ما قبل 2گواهي تحصیلي سال ماقبل و -

 (موزش و پرورش محل تحصیلآتأيید  اب)ديپلم نظام قديم با قید معدل کتبي ديپلم کارنامه تحصیلي  -

https://sja.qom.ac.ir/Manuals/help_qom_univ/students/Paziresh/
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 آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی:فارغ التحصیالن نظام  – ب
 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب)اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پیش دانشگاهي  -

 (ل تحصیلتأيید آموزش و پرورش مح اب)اصل مدرك ديپلم متوسطه  -

 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب) اصل کارنامه پیش دانشگاهي -

 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب) سه ساله دبیرستاناصل کارنامه  -

 (:6 – 3 – 3آموزشی جدید )فارغ التحصیالن نظام  – ج
 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب)اصل مدرك يا گواهي پايان دوره دوم متوسطه  -

 (رش محل تحصیلتأيید آموزش و پرو اب)سال آخر دبیرستان )پايه دهم تا دوازدهم(  3اصل کارنامه تحصیلي  -

 .دانشجويان پسري که داراي اين کارت هستندکارت پايان خدمت يا معافیت دائم براي  (5

ه صدور يناز طريق سامانه گلستان جهت هز هزار تومان( هشتاد) ريال 800000پرداخت الكترونیكي مبلغ  (6

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

 ()الزاميرسید تايیديه تحصیلي (7

گاهي يا دانش توجه: براي دريافت رسید تايیديه تحصیلي الزم است دانشجويان با در دست داشتن گواهي پیش

را در  ید آنراجعه نمايند و رسمتوسطه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت م دوم گواهي پايان تحصیالت دوره

 سايت گلستان بارگذاري نمايند.

 

 تذکرات مهم:

 گردد.تائید نمي غیر مرتبط ترتیب اثر داده نشده و ثبت نامي مداركبه  (1 تذکر

ت نام ورت ثبو بارگذاري شود؛ در غیر اينص اسكن الزم است کلیه مدارك درخواستي با کیفیت مناسب (2 تذکر

 انجام نخواهد شد.

خالف آن  که زمان در هرمي باشد؛ و دانشجو شخص عهده به ارك ارسالي مسئولیت صحت مد (3 تذکر

 تلقي «نن لم يكأک»ادامه تحصیل آن  مشخص گردد در هر مرحله اي از تحصیل که باشد ثبت نام و

 دريافت خواهد گرديد.از دانشجو کلیه خسارات وارده  و گرددمي

ي خود عهد کتبانشگاهي نگردند، الزم است تدکساني که در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پیش (4 تذکر

مايند. بديهي است نبه دانشگاه قم ارائه  30/07/1398را مبني بر ارائه گواهي پیش دانشگاهي تا تاريخ 

 گردد.در صورت عدم ارائه گواهي تا تاريخ مذکور، قبولي آنها لغو مي

شمول مگزينه  بايست فقطاشند، ميبفاقد کارت پايان خدمت و فاقد انواع معافیت دائم ميکساني که  (5 تذکر

 را عالمت بزنند.

پس از بارگذاری مدارک و تکمیل اطالعات در سامانه گلستان، الزم است فرم اطالعات  (6 تذکر

 نمایید.پذیرش را چاپ و در زمان مراجعه حضوری به همراه سایر مدارک ارائه 
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حضوریثبت نام   - 2   

 حضوریزمان ثبت نام   

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

 م (نوبت دو –)روزانه محل دانشگاه قم مراجعه نمايید: به  زيرطبق زمانبندي ، حضوريجهت ثبت نام  .2

 نام رشته ها تاريخ روز نام دانشكده رديف

 14/07/1398 یکشنبهفقط  علوم پایه 1
 ریاضیات و کاربردها

 زیست شناسی

 

 بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، قــم، آدرس: 

 14الی    8از ساعت               سازمان مرکزیبرادران: 

 14   الی   8از ساعت     امام خامنه ای  خواهران: ساختمان

 

 حضوریثبت نام  مدارک مورد نیاز .2.1

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

 سري تصوير آن دو و شناسنامه اصل (2

 سري تصوير پشت و رو دوو  اصل کارت ملي (3

 سال جاريپشت نويسي شده زمینه سفید و  3×4قطعه عكس  6تعداد  (4

 اول آن سري تصوير صفحه1اصل دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درماني، تأمین اجتماعي، ارتش و ... و  (5

 )الزامي است(« دفاتر پیشخوان خدمات دولت»تحصیلي از  ارائه رسید تأيیديه (6

بت به انشگاه نسد. لذا قبل از مراجعه به شده استنل ثبت نام حضوري پیش بیني در مح پیشخوان خدمات دولتدفتر تذکر: 

  دريافت تايیديه تحصیلي اقدام فرمايید.

 اصل يا گواهي مدرك تحصیلي: (7

 زش متوسطه:فارغ التحصیالن نظام قدیم آمو –الف 
 صیل()با تأيید آموزش و پرورش محل تح سري تصوير آن 2ه و اصل يا گواهي مدرك تحصیلي دوره چهارسال -

 )با تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل( سري تصوير آن 2و  سال ما قبل ديپلم 2گواهي تحصیلي سال ماقبل و -

 پرورش محل تحصیل( )با تأيید آموزش و سري تصوير آن 2م وکارنامه تحصیلي ديپلم نظام قديم با قید معدل کتبي ديپل -

 آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی:فارغ التحصیالن نظام  – ب
 (حل تحصیلتأيید آموزش و پرورش م اب)سري تصوير آن  2و  اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پیش دانشگاهي -

 (و پرورش محل تحصیلتأيید آموزش  اب) سري تصوير آن 2و  اصل مدرك ديپلم متوسطه -

 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب) سري تصوير آن 1و  اصل کارنامه پیش دانشگاهي -

 (تأيید آموزش و پرورش محل تحصیل اب)سري تصوير آن  1و  اصل کارنامه سه ساله دبیرستان -
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 (:6 – 3 – 3آموزشی جدید )فارغ التحصیالن نظام  – ج
 (تحصیل تأيید آموزش و پرورش محل اب) سري تصوير آن 2و  وم متوسطهاصل مدرك يا گواهي پايان دوره د -

د آموزش و پرورش )با تأيی سري تصوير آن 2و  سال آخر دبیرستان )پايه دهم تا دوازدهم( 3اصل کارنامه تحصیلي  -

 محل تحصیل(

 )برادران( سري تصوير پشت و روي آن يكو  اصل کارت پايان خدمت و يا معافیت دائم (8

لتي( نمي غیردو به اينكه هیچ دانشجويي مجاز به تحصیل همزمان در دو رشته و يا دو محل )دولتي ياباتوجه  (9

 رائه نمايند.ارا تكمیل و در زمان ثبت نام  1فرم تعهد شماره کلیه پذيرفته شدگان باشد، لذا الزم است 

شده است،  درج ایثارگرانرزمندگان و ، 1 طقهمنکلیه پذيرفته شدگان که سهمیه ثبت نامي )نهايي( آنها  (10

 را تكمیل و در زمان ثبت نام ارائه نمايند. 4فرم تعهد شماره الزم است 

فرم تعهد ت درج شده است، الزم اس 3و  2مناطق کلیه پذيرفته شدگان که سهمیه ثبت نامي )نهايي( آنها  (11

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

 رادران()بيند. نمالمیه براي پذيرفته شدگاني که از معافیت تحصیلي حوزه استفاده ميحوزه ع موافقت يا مجوز از (12

 (12ماره ش)فرم  براي کارکنان دولت سازمان متبوعبدون قید و شرط از کتبي و موافقت حكم مرخصي ساالنه يا  (13

از   11ماره فرم ش، نسبت به تأيیديه 12مي بايست عالوه بر تكمیل فرم شماره پرورش  متعهدين خدمت آموزش و تذکر:

 خود اقدام نمايند. پرورش محل خدمت آموزش واداره 

ي بايست م( که اصل فرم انصراف از تحصیل )براي دانشجويان اخراجي و يا انصرافي دوره روزانه دانشگاه ها (14

 باشد. 52/12/7139تاريخ ثبت آن حداکثر 

 



6 

 

 

 یرفته شدگان غیرایرانی:پذ
 تکمیلفرم  الذکر ونام عالوه بر مدارك مرتبط فوقدر زمان ثبت)افغاني و عراقي( کلیه پذيرفته شدگان غیرايراني 

 بايست يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير را نیز ارائه نمايند:، مي15شماره شده 

 گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت .1

 ه پناهندگي سیاسي صادره از سوي نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايراندفترچ .2

ور اتباع و مهاجرين ، صادره از سوي اداره کل ام1398کارت هويت ويژه اتباع غیرايراني داراي اعتبار در سال  .3

 خارجي وزارت کشور

 رت کشورآخرين کارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزا .4

 اند بادهصیل شفقط اتباع غیرايراني مقیم که از مدارك رسمي داخل کشور جمهوري اسالمي ايران فارغ التح .5

 اندبوده دارا بودن ديپلم رسمي مورد تأيید وزارت آموزش و پرورش، مجاز به شرکت در آزمون سراسري

 المه زباندرك مكمبايست نسبت به ارائه کلیه دانشجويان غیرايراني غیر افغانستاني و غیر تاجیكستاني، مي  .6

 فارسي در طول مدت تحصیل خود اقدام نمايند.

 تذکرات مهم:

بت نام گونه ثهیچامكان  عدم ثبت نام الكترونیكي در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل بوده و (1 تذکر

 .داشتنخواهد وجود  حضوري

ارك اصل مد پذيرش قطعي زماني است که ثبت نام اولیه بوده و فقط به عنوان ثبت نام الكترونیكي (2 تذکر

 درخواستي تحويل اداره پذيرش گردد.
ه نامیا گواهیو تحصیلی بنابر دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور و بخشنامه وزارت متبوع اصل مدارک  (3 تذکر

 لذا از ؛ددگرزمان فارغ التحصیلی به دانشجو تحویل نمی تا موقت به عنوان مدارک ثبت نام در پرونده بایگانی و

 نزد خود نگهداری کنید تا در مواقع ضروری استفاده نمائید. مدارک خود کپی برابر با اصل تهیه و

ان انشجويبرنامه درسي توسط دانشكده مربوطه ارائه و پس از نهايي شدن ثبت نام حضوري براي د (4 تذکر

 جديدالورود توسط دانشكده به صورت خودکار انتخاب واحد انجام خواهد شد.
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 دانشگاه قمبه صورت الکترونیکی برای پذیرفته شدگان مراحل تقاضای خوابگاه  راهنمای - 3
اساس  بر) طبق امتیاز بندیبا توجه به ظرفیت و تخصیص خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه، 

 .می گردد انجام (مدارک آپلود شده در عملیات درخواست خوابگاه

 بگاه می باشید، در مراحل پذیرش غیرحضوری در سایت گلستان به نکات زیر توجهدر صورتیکه متقاضی خوا

 نمایید. 

در منوی پذیرش غیر حضوری خود را  ثبت نام اینترنتی edu.qom.ac.irبعد از وارد شدن در سایت  -1

 زیرشروع نمایید: دانشجویان جدیدالورود از مسیر

 دانشجویان جدیدالورود پذیرش غیرحضوری پذیرش غیرحضوری/ دانشجو/ آموزش/

ملیات عد. در این صورت ردیفی به نام  کلیک نمایی بلیی گزینه روجلوی جمله متقاضی خوابگاه می باشید؟  -2

 درخواست خوابگاه به ردیف بعدی اضافه می شود. 

ست برای ثبت درخواست خوابگاه بایستی وارد عملیات درخواست خوابگاه شوید و سه مرحله عملیات درخوا -3

قاضیان یست متگاه را تا انتها به طور کامل انجام دهید )مخصوصاً آپلود مدارک در مرحله دوم را( تا در لخواب

 خوابگاهی قرار بگیرید.

 :الزم است در مرحله اول عملیات درخواست خوابگاه، که پر کردن اطالعات خوابگاهی استنکته مهم: 

مایید و بعد روی د حرفی از نام شهر خود را وارد نبرای درج شهر خود بایستی روی کادر سمت چپ چن -الف 

رحله بایستی مدر این  -بآیکون عالمت سئوال کلیک نمایید و نام محل سکونت خود را از لیست انتخاب نمایید. 

د و روی تغییر دهی بلهرا به گزینه  تایید مربوط به دانشجواطالعات به صورت کامل پر گردد و در نهایت تمام 

 (، سپس. تایید مدیریت الزم نیسترات کلیک نمایید. )به پیغام پیگیری تایید مدیریت توجه نکنیداعمال تغیی

به همین دکمه بازگشت سمت چپ صفحه کلیک نمایید تا وارد مرحله دوم عملیات درخواست خوابگاه گردید و

 که پایان ثبت نام خوابگاه می باشد ادامه دهید.مرحله سوم  نحو تا

رخواست اساس فاصله شهر، رتبه کنکور و سایر مدارک ارسالی )که آیتم های آن در عملیات دامتیازبندی بر  -4

 انجام خوابگاه در سامانه گلستان موجود است( خواسته شده از دانشجو در فرآیند مراحل درخواست خوابگاه

شد و به  لذا در صورت عدم ارسال مدارک در زمان مقرر، مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهدمی گیرد، 

 مدارکی که در زمان ثبت نام حضوری ارائه شود هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

از واریز  دانشجویان متقاضی خوابگاه الزم است تا قبل از اطالع قطعی شماره اتاق به دانشجو در ترم جاری، -5

 هر گونه مبلغ )ودیعه یا اجاره بها( بابت خوابگاه، خوداری نمایند.

 2یه فاز نسبت به تسو مهر ماه 15حداکثر تا  متقاضی خوابگاه و تسهیالت رفاهی هستند، بایدکه نی دانشجویا -6

 صندوق رفاه، در دانشگاه مبدا اقدام نمایند. 

دانشجویان عزیر در روز پذیرش حضوری، جهت پرداخت الکترونیکی اجاره بهای خوابگاه و ودیعه  - 7 -7

کی )شماره کارت، تاریخ انقضای کارت، هزار تومان(، اطالعات کارت بان 60خوابگاه )  cvv2 و رمز دوم( را به  

)مبلغ اجاره بهاء نسبت به نوع خوابگاه و ظرفیت اتاق تعیین خواهد شد(. همرا خود داشته باشند.
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 ن:اینودانشجو و روان سالمت جسم شیپا - 4

  تیمراجعه به سا با آبان ماه 15مهرماه تا  6از  انیثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجو -1

http://portal.saorg.ir    ا استفاده از مرورگرب  Internet Explorer   

 دیش نکنخود را فرامو لیمیو رمز عبور ا انی)رمز عبور ورود به سازمان امور دانشجو یورود به پنل کاربر -2

خصی یمیل شاره همراه و ا. همچنین دانشجو حتماً شمداشت دیخواه ازیرمز عبور به آن ن یابیباز یبرا راکهیز

 یو اطالعات شخص لیپروفا لیو تکمخود را در سامانه وارد نماید( 

 https://portal.saorg.ir/physicalhealthورود به کارنامه سالمت جسم از طریق   -3

  /mentalhealthhttps://portal.saorg.ir از طریق  روانورود به کارنامه سالمت  -4

 انتهای سایت زیر: موجود در یطبق راهنماروان و   کارنامه سالمت جسم لیتکم -4

 system-the-using-for-/instructionshttps://portal.saorg.ir 
 

 

 

 

 

موجود در در  کارتابلمنوی  قی)از طر یریبه همراه کد رهگو روان کارنامه سالمت جسم  یاز خروج نتیپر -4

  و مشاوره در روز پذیرش حضوری در دانشگاه آن به کارشناس بهداشت لی(  و تحوباالی صفحه پنل کاربری

 

 

 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
https://portal.saorg.ir/instructions-for-using-the-system
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 شهریه - 5

ثابت +  شهريهطبق جدول شهريه مصوب هیأت أمناي دانشگاه ملزم به پرداخت شهريه ) ن شهريه پرداز،نشجويادا

 لكترونیكيابت نام باشند. لذا کلیه اين گروه از دانشجويان در هنگام ثبراي هر نیمسال تحصیلي ميشهريه متغیر( 

 باشند.)غیر حضوري( موظف به پرداخت شهريه ثابت به شرح جدول زير مي

  د بود، کهخواه الزم به ذکر است محاسبه دقیق شهريه ترم پس از انتخاب واحد در سامانه گلستان قابل مشاهده

 مي بايست قبل از امتحانات پايان ترم نسبت به تسويه حساب آن اقدام گردد.
 گردد. يم اخذ رییتغم هيو بعد از انتخاب واحد شهر افتيثابت در هي، هنگام ثبت نام ، شهر زین هيشهر افتينحوه در

 اشد.ب يمقدور م يكیالكترون هيگلستان قسمت پرداخت شهر تيسا قيها  فقط از طر يپرداخت هیکل ضمنا

توسط اب واحد )ز انتخمهم: شهريه ثابت دانشجويان انصرافي بعد از ثبت نام الكترونیكي و شهريه متغیر بعد انكته 

 دانشجو يا دانشگاه( عودت داده نخواهد شد.

 

 :ول شهريهجد
 پایه پروژه عملی پر هزینه عملی کم هزینه هر واحد عمومی هر واحد اصلی ثابت شبانه

 168296 620045 336595 265733 115150 212587 1618140 علوم انسانی

 168296 620045 336595 265733 115150 212587 2081753 فنی و علوم پایه

 

 رساله حد اصلیهر وا ثابت شهریه دانشجویان غیر ایرانی

 364408 750253 5200337 علوم انسانی

 364408 857434 6118044 علوم پایه

 364408 857434 9177066 فنی و مهندسی

  
 












