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 و ،آرزوي يك دوره تحصيلي موفق و قم در دانشگاه تبريك به مناسبت پذيرفته شدن شماخير مقدم و ضمن 

 پذيرش ومراحل  رسانديبه اطالع م ،تشكر نسبت به انتخاب دانشگاه قم براي گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي
  :صورت مي پذيرد زير به شرحثبت نام پذيرفته شدگان محترم 

  الزامي ثبت الكترونيكي (غير حضوري) .1
 اختياري غيربومي مراحل درخواست خوابگاه .2
 الزاميثبت نام جهت تكميل كارنامه سالمت  .3
 الزامي ضوريثبت نام ح .4

  
  
  

 
 تقسيم بندي رشته ها 

  

  عنوان رشته  هعنوان دانشكد

  ادبيات و علوم انساني
 زبان و ادبيات انگليسي .1
 زبان و ادبيات عربي .2
  زبان و ادبيات فارسي .3

 علم اطالعات و دانش شناسي .4
 علوم تربيتي .5
  علوم ورزشي .6

 علوم قرآن و حديث .1  الهيات
  فقه و مباني حقوق اسالمي .2

  فلسفه و كالم اسالمي .3

  حقوق .1  حقوق

  علوم پايه

 آمار و كاربردها .1
 ات و كاربردهارياضي .2
 زيست شناسي جانوري .3
  زيست شناسي گياهي .4

 شيمي كاربردي .5
 علوم كامپيوتر .6
  فيزيك .7

  فني و مهندسي

 مهندسي برق  .1
 مهندسي شيمي .2
 مهندسي صنايع .3
  مهندسي عمران .4

 مهندسي كامپيوتر .5
 مهندسي معماري .6
  مهندسي مكانيك .7

 حسابداري .1  مديريت
  مديريت بازرگاني .2

 مديريت صنعتي .3
  علوم اقتصادي .4

  
هاي تحصيلي مقطع وفناوري كليه رشته: براساس بخشنامه صادره از وزارت علوم، تحقيقاتتوضيح

  كارشناسي، بدون گرايش خواهد بود.
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  حضوري)غير( ثبت نام الكترونيكي .1

  الكترونيكيزمان ثبت نام  .1,1
 »edu.qom.ac.ir«به آدرس  به سامانه آموزشي گلستان زيرطبق زمانبندي جهت ثبت نام الكترونيكي، 

   .نسبت به بارگذاري مدارك درخواستي و تكميل اطالعات خود اقدام نمائيد مراجعه و
  

  تا از رشته رديف
  31/06/1397  شنبه  26/06/1397 دوشنبه كليه رشته ها 1

 
  نحوه ورود به سامانه گلستان .1,2

  باشد:جهت ورود به سامانه گلستان نياز به شناسه كاربري و رمز عبور به شكل زير مي
كاربري شناسه  U971 + (شماره داوطلبي كنكور) 

شماره ملي رمز عبور
  خواهد بود. 117098679U ، شناسه كاربري شما براي ورود سامانه گلستانباشد 170986اگر شماره داوطلبي كنكور شما  به عنوان مثال: 

  مدارك مورد نياز ثبت نام الكترونيكي .1,3
  دانشگاه بارگذاري گردد.گلستان ر سامانه مشروحه زير، دمدارك  اسكنالزم است  ،ثبت نام الكترونيكيبه منظور 

 مهشناسناتمامي صفحات  )1
 كارت مليپشت و روي  )2
  (پشت زمينه سفيد كه درسال جاري گرفته شده باشد) 3×4عكس  )3
 )به تأييد اداره آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد( اصل يا گواهي پيش دانشگاهي )4
 )به تأييد اداره آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد( وسطهموقت ديپلم مت اصل يا گواهي )5
 ريز نمرات پيش دانشگاهي )6
 ريز نمرات سه ساله دبيرستان )7
 دانشجويان پسري كه داراي اين كارت هستندكارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي  )8
ن جهت هزينه صدور از طريق سامانه گلستا هزار تومان) هشتاد( ريال 800000پرداخت الكترونيكي مبلغ  )9

  (فقط از طريق سامانه گلستان پرداخت گردد.)كارت و خدمات آموزشي 
  تذكرات مهم:

 گردد.تائيد نمي غير مرتبط ترتيب اثر داده نشده و ثبت نامي مداركبه  )1 تذكر
الزم است كليه مدارك درخواستي با كيفيت مناسب اسكن و بارگذاري شود؛ در غير اينصورت ثبت نام  )2 تذكر

  شد. انجام نخواهد
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خالف آن  كه زمان در هرمي باشد؛ و دانشجو شخص عهده به مسئوليت صحت مدارك ارسالي  )3 تذكر
تلقي  »ن لم يكنأك«ادامه تحصيل آن  مشخص گردد در هر مرحله اي از تحصيل كه باشد ثبت نام و

 دريافت خواهد گرديد.از دانشجو كليه خسارات وارده  و گرددمي
دانشگاهي نگردند، الزم است تعهد كتبي خود ه ارائه گواهي پيشكساني كه در زمان ثبت نام موفق ب )4 تذكر

به دانشگاه قم ارائه نمايند. بديهي است  30/07/1397را مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا تاريخ 
 گردد.در صورت عدم ارائه گواهي تا تاريخ مذكور، قبولي آنها لغو مي

بايست فقط گزينه مشمول باشند، مياع معافيت دائم ميفاقد كارت پايان خدمت و فاقد انوكساني كه  )5 تذكر
 را عالمت بزنند.

پس از بارگذاري مدارك و تكميل اطالعات در سامانه گلستان، الزم است فرم اطالعات  )6 تذكر
  پذيرش را چاپ و در زمان مراجعه حضوري به همراه ساير مدارك ارائه كنيد.

  

  
  
 
  ونيكي براي پذيرفته شدگان دانشگاه قمبه صورت الكترتقاضاي خوابگاه راهنماي مراحل  .2
  

بر اساس ( تخصيص خوابگاه به دانشجويان جديدالورود متقاضي خوابگاه، با توجه به ظرفيت و طبق امتياز بندي

  .انجام مي گردد) مدارك آپلود شده در عمليات درخواست خوابگاه
 سايت گلستان به نكات زير توجه نماييد. در صورتيكه متقاضي خوابگاه مي باشيد، در مراحل پذيرش غيرحضوري در 

ثبت نام اينترنتي خود را در منوي پذيرش غير حضوري  edu.qom.ac.irبعد از وارد شدن در سايت  .1
 دانشجويان جديدالورود از مسير زيرشروع نماييد:

 آموزش/ دانشجو/ پذيرش غيرحضوري/ پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود .2

كليك نماييد. در اين صورت رديفي به نام  عمليات  بليروي گزينه بگاه مي باشيد؟ جلوي جمله متقاضي خوا .3
 درخواست خوابگاه به رديف بعدي اضافه مي شود. 

براي ثبت درخواست خوابگاه بايستي وارد عمليات درخواست خوابگاه شويد و سه مرحله عمليات درخواست  .4
صوصاً آپلود مدارك در مرحله دوم را) تا در ليست متقاضيان خوابگاه را تا انتها به طور كامل انجام دهيد (مخ

 خوابگاهي قرار بگيريد.

  الزم است در مرحله اول عمليات درخواست خوابگاه، كه پر كردن اطالعات خوابگاهي است:نكته مهم: 
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روي آيكون  براي درج شهر خود بايستي روي كادر سمت چپ چند حرفي از نام شهر خود را وارد نماييد و بعد - الف 
  عالمت سئوال كليك نماييد و نام محل سكونت خود را از ليست انتخاب نماييد. 

 بلهرا به گزينه  تاييد مربوط به دانشجودر اين مرحله بايستي تمام اطالعات به صورت كامل پر گردد و در نهايت  -ب
ديريت توجه نكنيد. تاييد مديريت الزم تغيير دهيد و روي اعمال تغييرات كليك نماييد. (به پيغام پيگيري تاييد م

نيست)، سپس دكمه بازگشت سمت چپ صفحه كليك نماييد تا وارد مرحله دوم عمليات درخواست خوابگاه گرديد 
  وبه همين نحو تا مرحله سوم كه پايان ثبت نام خوابگاه مي باشد ادامه دهيد.

رسالي (كه آيتم هاي آن در عمليات درخواست امتيازبندي بر اساس فاصله شهر، رتبه كنكور و ساير مدارك ا .1
خوابگاه در سامانه گلستان موجود است) خواسته شده از دانشجو در فرآيند مراحل درخواست خوابگاه انجام 

لذا در صورت عدم ارسال مدارك در زمان مقرر، مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد شد و به مداركي مي گيرد، 
 ارائه شود هيچ امتيازي تعلق نخواهد گرفت.كه در زمان ثبت نام حضوري 

دانشجويان متقاضي خوابگاه الزم است تا قبل از اطالع قطعي شماره اتاق به دانشجو در ترم جاري، از واريز هر  .2
 گونه مبلغ (وديعه يا اجاره بها) بابت خوابگاه، خوداري نمايند.

 300تا  200ي اجاره بهاي خوابگاه خود (در روز پذيرش حضوري، جهت پرداخت الكترونيك دانشجويان عزيز .3
هزار تومان)، اطالعات كارت بانكي  60هزار تومان، بسته به نوع خوابگاه و ظرفيت اتاق) و وديعه خوابگاه (

 و رمز دوم) را به همرا خود داشته باشند. cvv2(شماره كارت، تاريخ انقضاي كارت، 

  

  ن:ايدانشجو نو و روان سالمت جسم شيپا .3
 

  با استفاده از مرورگر  http://portal.saorg.ir تيبا مراجعه به سا انيدر پورتال سازمان امور دانشجو ثبت نام -1

Internet Explorer   
 راكهيز ديخود را فراموش نكن ليميو رمز عبور ا اني(رمز عبور ورود به سازمان امور دانشجو يورود به پنل كاربر -2

. همچنين دانشجو حتماً شماره همراه و ايميل شخصي خود را در داشت ديخواه ازيرمز عبور به آن ن يابيباز يبرا
 يو اطالعات شخص ليپروفا ليو تكمسامانه وارد نمايد) 

 ورود به كارنامه سالمت جسم از طريق -3

https://portal.saorg.ir/physicalhealth 

 
 ه كارنامه سالمت روان از طريقورود ب -4
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mentalhealthhttps://portal.saorg.ir/   
 
  انتهاي سايت زير: موجود در يطبق راهنماو روان   كارنامه سالمت جسم ليتكم -5

system-the-using-for-https://portal.saorg.ir/instructions   
  
 
  
  
 

موجود در در باالي  كارتابلمنوي  قي(از طر يريبه همراه كد رهگو روان كارنامه سالمت جسم  ياز خروج نتيپر -6
و مشاوره در روز  آن به كارشناس بهداشت لي)  و تحوصفحه پنل كاربري
   دانشگاه پذيرش حضوري در

  
  

:  از ثبت نام دانشجوياني كه پرينت كارنامه سالمت و كد رهگيري پايش سالمت جسم و روان خود را در روز نكته مهم
 آيد. پذيرش حضوري به همراه نداشته باشند ثبت نام به عمل نمي

  
 
  حضوريثبت نام  .4

 حضوريزمان ثبت نام  .4,1
  نشگاه قم مراجعه نماييد:محل دابه  زيرطبق زمانبندي ، حضوريجهت ثبت نام 

  تاريخ  روز دانشكده رديف
 حقوق  2  01/07/1397  يكشنبهادبيات و علوم انساني  1
  02/07/1397  دوشنبه فني و مهندسي  3
  03/07/1397  سه شنبه علوم پايه  4
 مديريت  6  04/07/1397 چهارشنبه الهيات  5
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  آدرس محل مراجعه
  قدس، دانشگاه قم، قــم، بلوار الغدير، بعد از شهرك 

  16الي  13و  11:30الي  8:00از ساعت      برادران: مسجد دانشگاه
  14:30الي  8:00از ساعت    معصوميهخواهران: ساختمان 

  
  

  روزانه در ايام ثبت نام حضوري، شماره تلفن هاي ذيل  جهت پاسخگويي و رفع مشكالت احتمالي ثبت نام
  سخگوي شما عزيزان خواهند بود.پا 16تا  13و  11:30تا  08:30از ساعت 

025-32103318     025-32103312 
  

 حضوريثبت نام  مدارك مورد نياز .4,2
  و رسيده است. (فقط با خودكار آبي)امضاي دانشجچاپ شده اطالعات پذيرش كه به فرم  )1
  شناسنامه اصل )2
  اصل كارت ملي )3
 سال جاريپشت نويسي شده زمينه سفيد و  3×4قطعه عكس  6تعداد  )4
سري تصوير 1رچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش و ... و اصل دفت )5

 صفحه اول آن
 » دفاتر پيشخوان خدمات دولت«ارائه رسيد تأييديه تحصيلي از  )6

پيش بيني شده است كه با ارائه ل ثبت نام حضوري در مح پيشخوان خدمات دولتبه همين منظور دفتر تذكر: 
 ر گواهي پيش دانشگاهي اين رسيد قابل دريافت خواهد بود.تصوي

به تأييد اداره آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده ( سري تصوير آن2دانشگاهي و اصل يا گواهي موقت پيش )7
 )باشد

ر دانشگاهي نگردند، الزم است تعهد كتبي خود را مبني بكساني كه در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيشتذكر: 
به دانشگاه قم ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه  30/07/1397ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا تاريخ 

 گواهي تا تاريخ مذكور، قبولي آنها لغو مي گردد.
 دانشگاهي و يك سري تصوير آناصل ريزنمرات پيش )8
 سري تصوير آن يكو  ش متوسطه)(نظام قديم و نظام جديد آموز ديپلم متوسطهموقت مدرك  يا گواهياصل  )9

 )به تأييد اداره آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد(
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آنها به تأييد اداره آموزش و پرورش ناحيه  ياز پذيرفته شدگاني كه مدرك تحصيل
 محل تحصيل خود نرسيده باشد، ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 سري تصوير آن يكو ديد آموزش متوسطه) (نظام قديم و نظام جاصل ريزنمرات سه ساله دبيرستان  )10
  (برادران) سري تصوير پشت و روي آن يكو  اصل كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم )11
باتوجه به اينكه هيچ دانشجويي مجاز به تحصيل همزمان در دو رشته و يا دو محل (دولتي يا غيردولتي) نمي  )12

 را تكميل و در زمان ثبت نام ارائه نمايند. 1ماره فرم تعهد شكليه پذيرفته شدگان باشد، لذا الزم است 
فرم تعهد درج شده است، الزم است  3و  2مناطق كليه پذيرفته شدگان كه سهميه ثبت نامي (نهايي) آنها  )13

 را تكميل و در زمان ثبت نام ارائه نمايند. 5شماره 
معظم شهدا، ايثارگران،  ، خانواده1 طقهمنكليه پذيرفته شدگان كه سهميه ثبت نامي (نهايي) آنها  )14

را تكميل و  4فرم تعهد شماره درج شده است، الزم است رزمندگان، آزادگان و جانبازان انقالب اسالمي 
 در زمان ثبت نام ارائه نمايند.

نمايند. حوزه علميه براي پذيرفته شدگاني كه از معافيت تحصيلي حوزه استفاده مي موافقت يا مجوز از )15
  (برادران)

(نمونه فرم  براي كاركنان دولت سازمان متبوعبدون قيد و شرط از كتبي و موافقت صي ساالنه يا حكم مرخ )16
 )12شماره 

نمونه فرم ، نسبت به تأييديه 12مي بايست عالوه بر تكميل فرم شماره پرورش  متعهدين خدمت آموزش وتذكر: 
  نمايند. خود اقدام پرورش محل خدمت آموزش واز اداره  11شماره 

فرم انصراف از تحصيل (براي دانشجويان اخراجي و يا انصرافي دوره روزانه دانشگاه ها) كه مي بايست  اصل )17
 باشد. 20/12/1396تاريخ ثبت آن حداكثر 

  
  پذيرفته شدگان غيرايراني:

كميل تفرم الذكر و نام عالوه بر مدارك مرتبط فوقدر زمان ثبت(افغاني و عراقي) كليه پذيرفته شدگان غيرايراني 
  بايست يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير را نيز ارائه نمايند:، مي15شماره شده 
 گذرنامه داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت .1
 دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .2
دره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين ، صا1397كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال  .3

 خارجي وزارت كشور
 آخرين كارت آمايش معتبر براساس اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور .4



  1397نهايي مقطع كارشناسي سال  پذيرفته شدگاناطالعيه نحوه پذيرش و ثبت نام از 
 

٩ 
 

اند با فقط اتباع غيرايراني مقيم كه از مدارك رسمي داخل كشور جمهوري اسالمي ايران فارغ التحصيل شده .5
 اندي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش، مجاز به شركت در آزمون سراسري بودهدارا بودن ديپلم رسم

كليه دانشجويان غيرايراني غير افغانستاني و غير تاجيكستاني، مي بايست نسبت به ارائه مدرك مكالمه زبان  .6
 فارسي در طول مدت تحصيل خود اقدام نمايند.

  تذكرات مهم:
هيچگونه ثبت نام امكان  رر به منزله انصراف از تحصيل بوده وعدم ثبت نام الكترونيكي در زمان مق )1 تذكر

  .داشتنخواهد وجود  حضوري
پذيرش قطعي زماني است كه اصل مدارك  ثبت نام اوليه بوده و فقط به عنوان ثبت نام الكترونيكي )2 تذكر

  درخواستي تحويل اداره پذيرش گردد.
ت متبوع اصل بنابر دستور العمل سازمان سنجش آموزش كشور و بخشنامه وزار )3 تذكر

 نامه موقت به عنوان مدارك ثبت نام در پرونده بايگاني ويا گواهيو تحصيلي مدارك 
لذا از مدارك خود كپي برابر با  ؛گرددزمان فارغ التحصيلي به دانشجو تحويل نمي تا

 نزد خود نگهداري كنيد تا در مواقع ضروري استفاده نمائيد. اصل تهيه و
ه مربوطه ارائه و پس از نهايي شدن ثبت نام حضوري براي دانشجويان برنامه درسي توسط دانشكد )4 تذكر

 جديدالورود توسط دانشكده به صورت خودكار انتخاب واحد انجام خواهد شد.
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مه تعاليساب  
 

 

 ازكشور  خارج و  داخل  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  التحصيالن تعهد از فارغ اخذ  فرم  نمونه

 كشور  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  انصرافي و  فعلي  دانشجويان و

 

 
 ............................................. از  صادره .......................... شماره  شناسنامه  داراي .....................  سال متولد ........................... فرزند ............................................................. اينجانب

 1179  سال  سراسري  آزمون در  ............................................................................................................................................................................................................................................. ساك 

 ............................................................................. آموزشي  مؤسسه ......................................................................................................... رشته در ..................................... آزمايشي  گروه در

 : شوم مي متعهد ، ام شده  پذيرفته

 :باالتر  از كشور در مقط   و خارج  داخل  عالي  آموزش  مؤسسا ها و  دانشگاه  التحصيل فار  -1

   ام دهنش ام  التحصيل شده فار  هاي تحصيلي گروه آموزش پنشكي در رشته   كاردانيمقط  از  (الف

   ام نشده ام  التحصيل شده فار آموزش عالي  مؤسسا ها و  هاي تحصيلي دانشگاه از مقط  كارشناسي در رشته (ب

   .باشم نمي   .باشم مي كشور  داخل  عالي  آموزش  مؤسسا ها و  دانشگاه  اخراجييا و   فعلي  دانشجوي( ج

  آموزش  مؤسسهاز   و گواهي  نموده  حاصل  قطعي  انصراف  از تحصيل 22/12/76 و حداكثر لغايت  ام دانشجو بوده 22/12/76  از تاريخ قبل( د

  . ام داشته  مربوط را دريافت  امور دانشجويان  كل  ذيربط و اداره  عالي

موزش عالي كه از معافيت ها و مؤسسا  آ ييرانتفاعي دانشگاه مؤسسا نيمه حيوري و   ،(شبانه)دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم : تبصره

بديهي است در صور  . نام و شركت نمايند ثبت  آزمون سراسري از تحصيل در  انصراف توانند بدون  مي كنند، تحصيلي استفاده نمي

ف نام در رشته قبولي جديد، در رشته قبولي قبلي خود انصرا بايست قبل از ثبت مي  دسته از داوطلبان قبولي در آزمون سراسري، اي 

داوطلبان حق بازگشت و  از  دسته  اي    كه  است توضيح   الزم به. ارائه نمايند  ذيربط  قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به مؤسسه

   .ادامه تحصيل در رشته قبولي قبلي خود را ندارند

و   آورده  بعمل  ممانعت  از تحصيل  در هر مقطعي  جانباين  تواند از تحصيل مي  دانشگاه  /مؤسسه  اي   فوق  مطالب  صحت  عدم  در صور ضمناً 

 .نمايد  اقدام  مربوطه  مقررا   مطابق

 
 
 
 

 :و اثر انگشت امضاء                  : تاريخ

  

 7فرم شماره 
 :تاريخ

  :شماره
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 سمه تعالي اب

 ، و ايثارگران رزمندگان ،7  منطقه  شدگان  پذيرفته از تعهد اخذ  مختوص  فرم

   سراسري  آزمون در ها رشته  كليه  براي
 

 .....................................شناسنامه  شماره  به ....................................  سال متولد .................................... فرزند ..........................................  نوادگيخا نام ....................................  نام : اينجانب

 سراسري  آزمون در  ............................................... آزمايشي  گروه در  كه  ....................................................... ساك  .................................... تولد  محل .................................... از  صادره

 ..........................................  عالي  آموزش  مؤسسهيا   دانشگاه  .................................... مقط  در ( دبيري  هاي رشته بجن) .................................................رشته در ................ سال

  عقد خارج  ضم  ،و اختيار  يلم  در كمال  ام شده  پذيرفته (1و  2  مناطق  سهميه بجن) ها و يا ساير سهميه  يك  منطقه  هميهس  جنو داوطلبان

برابر   يك  مد ه ب  عمومي  وظيفه  خدمت  تكليف  از تعيي   پس  فوق  در مقط   تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس  كه  شوم مي  متعهد و ملتنم  الزم

 : كه  خود در مناطقي  تحصيل  زمان

 (. پنشكي  آموزش  گروه  تحصيلي  هاي رشته  براي)كند  مي  تعيي   پنشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزار  -1

 (.ها ساير رشته  براي)كنند  مي  تعيي   اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ها و ادارا  سازمان -2

 بـر )  اسالمي  انقالب  هايها و نهاد و ارگان  دولتي  ها و ادارا  سازمان ، پنشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  نياز وزار   در صور   اول  در وهله

  وزار   و معرفـي   تشـخيص   به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ها و يا سازمان نياز وزارتخانه  عدم  نمايم و در صور   خدمت (2و  1 موارد  حسب

بنحـو    خـدمت   از انجـام (  عمومي  وظيفه  خدمت  احتساب  بدون)  تحصيل  از پايان  پس  يكسال  ظرف  چناننه.  نمايم  خدمت  كار و امور اجتماعي

دانشـجو    سرانه  هاي هنينه برابر بر استرداد  مجاز و مختارند عالوه  مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،علوم  وزار   نمايم  استنكاف  فوق

  رايگـان   تعهد آموزش  اجراي  تعهد بمعني  اد اي مف. نمايند  مذكور خودداري  خدمت  انجام تا  تحصيلي  مدارك  از تحويل  تحصيل  مد   در طول

  در صـور    دهـم  مـي   وكالـت   مربوطه  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،وزار  علوم  به  الزم  عقد خارج  تعهد ضم   اي   موجب  باشد و به مي

  را در مـد   دانشـجو   سـرانه   مصـروفه   هـاي  برابر هنينه  يكنباشد   اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن  تعهد و استنكاف  از مفاد اي   تخلف

  و ميـنان   تخلـف   مورد كيفيـت  ذيربط در  هاي و وزارتخانهتحقيقا  و فناوري  ،علوم  وزار   تشخيص. نمايند  برداشت  اينجانب  از اموال  تحصيل

 . ست االجرا الزم و  قطعي  اينجانب  مذكور براي  هاي نهوزارتخا  اعالم  و صرف  بوده  اعتراض  ييرقابل  مصروفه  هاي هنينه

 

  پنشكي  آموزشي  گروه  هاي رشته  براي : توضيح

 .شود مي  محسوب  پنشكي  گروه  قانوني  جنو خدما ( تعهد)منبور   خدما  -1

  آموزش و  درمان ، بهداشت  وزار   موافقت با رمگ  ندارم را باالتر  تحصيلي  درجا  در  شركت  حق  تعهدنامه  اي  در مذكور  تعهدا   انجام تا -2

 . پنشكي
 

 

 
  :و اثر انگشت امياء     : اريخت

    ............................................: تاريخ 8فرم شماره 

    ...........................................: شماره
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 سمه تعالياب

 
 ( پزشكي   آموزش  گروه  هاي رشته از غير  به)  تحصيلي  مختلف  هاي رشته  شدگان  پذيرفته از تعهد اخذ  مخصوص  فرم

  سراسري  آزمون در 0و  0  مناطق  هاي سهميه
 

 : اينجانب

 .................................... شناسـنامه  شـماره   بـه ...  .............  سـال  متولد............ .......... فرزند.........  .................  خانوادگي نام............. ............  نام   

  آزمـون  در......... .................. آزمايشـي   گـروه  در  كـه ........  .................................. ساك ........  ................ تولد محل................  ............ از  صادره

 از  استفاده با  ...............................  عالي  آموزش  مؤسسه /  دانشگاه...........  ........ مقط  در...... ...................... رشته در................  سال سراسري

از   پـس   كـه   شـوم  مـي   متعهد و ملتـنم   الزم  عقد خارج  و اختيار ضم   ميل  كمال با،  ام شده  پذيرفته 1  و منطقه 2 منطقه  سهميه

 يـك   بمـد    رايگـان آموزش  عهدتجام و بعد از تعيي  تكليف خدمت وظيفه عمومي نسبت به ان  فوق  در مقط   تحصيلي  دوره  گذراندن

 :  ذيل  در مناطق  اولويت  بترتيبرا ( در مجموع دو برابر)و همنني  تعهد سهميه خويش خود   تحصيل  برابر زمان

  . سراسري  در آزمون  نامي عشاير ثبت  يا سهميه  منطقه  در سهميه  واق   هاي شهرستان -1

 .فناوري ا  وتحقيق ،به تشخيص وزار  علوم  مناطقساير  -2

هـا و   نيـاز سـازمان    عـدم   و در صـور    اسـالمي   انقـالب   ها و نهادهـاي  و ارگان  دولتي  ها و ادارا  نياز سازمان  در صور   اول  در وهله    

از   پـس   يكسـال   ظـرف   چناننـه .  نمـايم   خـدمت   كار و امور اجتماعي  وزار   و معرفي  تشخيص  به  خصوصي  مذكور در بخش  هاي ارگان

تحقيقـا  و فنـاوري    ،علـوم    وزار  ، نمـايم   استنكاف  نحو فوقه ب  خدمت  از انجام(  عمومي  وظيفه  خدمت  احتساب  بدون)  تحصيل  پايان

  تـا انجـام    تحصـيلي   مـدارك   از تحويـل   تحصـيل   مد   دانشجو در طول  سرانه  هاي استرداد دو برابر هنينه بر  عالوه  مجاز و مختار است

تعهـد    از اتمـام   پـس  را  رايگان  تعهد آموزش و  نبوده  رايگان  تعهد آموزش  از اجراي  تعهد مان   مفاد اي . نمايد  مذكور خودداري  خدمت

و  تعهـد   از مفـاد ايـ     تخلـف   صـور   در  دهـم  مـي   وكالت  وزار   به  الزم  عقد خارج  تعهد ضم   اي   موجب  به. داد  خواهم  مذكور انجام

  از امـوال   تحصـيل   مـد   دانشـجو را در   سـرانه   مصـروفه   هـاي  نباشد دو برابـر هنينـه    اقتدار اينجانب  از حيطه  خارج  كه  از آن  استنكاف

  اعتـراض   ييرقابل  مصروفه  هاي هنينه  و مينان  تخلف  در مورد كيفيتتحقيقا  و فناوري  ،علوم   وزار   تشخيص. نمايد  برداشت  اينجانب

 . االجراست و الزم  قطعي  اينجانب  مذكور براي  وزار   اعالم  و صرف  بوده

 

 ................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................:   تنوسكمحل 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
 :و اثر انگشت امياء    : تاريخ

 

 

 ..............................................: تاريخ

 .............................................. :شماره

 5فرم شماره 
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سمه تعالياب  
 

 

 

             

     

   فني  آموزشكده / عالي  آموزش  مجتمع / دانشگاه
 

   و احترام   سالمبا

..................... ............................متولد ..................... .............................فرزند  ....................................................... خواهر /برادر  تحصيل  ادامه  كه دارد مي  اعالم  وسيله  بدي  

  ................................................................................ رشته..................... ............  سال  سراسري  آزمون در  شده  پذيرفته.. ..................................................... شناسنامه  شماره  به

 . است  بالمان   پرورش و  آموزش  وزار   به  تعهد خدمت  سپردن  بدون  عالي  آموزش  مؤسسه  آن
 

  پرورش و  آموزش  كل  هادار
 مهر و امياء

 

 

 

. ........................................................................................................................................................................................  

 
 سمه تعالياب

 

 تحتيل در دانشگاهادامه  و نام ثبتجويان كارمند براي فرم معرفي دانش
 
 
 

 
 

 :به
 :از
 
 

 احترام  با سالم و

 پيماني   آزمايشي ي رسم  قطعي كارمند رسمي  ...................................................................................................................... خانم /با توجه به اينكه آقاي 
 ...................................... سال (             دك) ............................................... رشته تحصيلي .......................................... مقط  در ..................................................................... سازمان

باشد، بدينوسيله موافق بدون قيد و  اينكه تحصيل نامبرده در آن دانشگاه بصور  تمام وقت مي شده است و با آگاهي از  آن دانشگاه پذيرفته

 تا تاريخرده بنام حكم ماموريت     ضمنا حكم مرخصي .نمايد ادامه تحصيل ايشان اعالم مي و نام ثبتوزار  را با  / شرط اي  سازمان

 .ارسال خواهد شد ...........................................
 

 محل مهر و امياء باالتري  مقام اداري

  

 77 رهفرم شما

 ..............................................: تاريخ

 .............................................. :شماره

 70 فرم شماره
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 باسمه تعالي

 

 1793 آزمون سراسري سالفرم مشختات داوطلبين افغاني و عراقي شركت كننده در 

 

 مشخصات فرد

 :نام جد                                             :نام پدر :تابعيت       مرد     زن :جنسيت

 :محل تولد                                        :تاريخ تولد :نام خانوادگي و نام

 هل دور از همسر متأ          هل با همسر أمت          بيوه           ا شده جد        هرگن ازدواج نكرده    :وضعيت تاهل

 :كارفرما/ سازمان محل كار                                                          :نوع شغل شغل

 نشاني

 :خيابان        :                   شهر: نشاني محل كار در ايران

 :تلف 

 :پالك                                   :كوچه                                          :شهر                  خيابان :ي كامل و دقيق مننل در ايراننشان

 :كدپستي                                                          :تلف 

مشخصات 

يا  خانوار ياعضا

 افراد تحت تهفل

 نام جد نام پدر نام خانوادگي نام ابعيتت

نوع مدرك 

شناسايي و 

 يا اقامتي

شماره مدرك 

شناسايي و يا 

 اقامتي

 نسبت شغل

         

         

         

         

         

مشخصات 

 تحصيلي

 ديپلم ناام قديم آموزش متوسطه  دارنده                                    دارنده ديپلم ناام جديد آموزش متوسطه 

 :تاريخ اخذ ديپلم                         :محل اخذ ديپلم             :معدل كتبي ديپلم                 :رشته تحصيلي                 :نوع ديپلم

 :دانشگاهي پيشمعدل دوره                                                                            :دانشگاهي پيشنوع مدرك 

 :دانشگاهي پيشتاريخ اخذ مدرك                                                             :دانشگاهي پيشمحل اخذ مدرك 

 پيوسته كارشناسي ارشد                         كارشناسي                       كارداني :      مقط  تحصيلي

مشخصات مدرك 

اقامت يا 

 شناسايي

 برگ تردد خروجي مد  دار        كار  هويت ويژه اتباع خارجي        دفترچه پناهندگي        گذرنامه   :نوع مدرك شناسايي يا اقامتي

 :شماره مدرك اقامتي

 :تاريخ انقياء اقامتي                                     :تارخ صدور                                            :محل صدور

داوطلبيني   ويژه

مادر   داراي  كه

 هستند  ايراني

 .در اي  قسمت بنويسيد( مشخصا  مادر)لطفاٌ مشخصا  ايشان را  ،باشد ميچناننه داوطلب داراي مادر ايراني 

 :محل تولد                         :تاريخ تولد                      :نام پدر                            :نام خانوادگي                       :نام

 ييررسمي     رسمي  :نوع ازدواج                        :محل صدور                               :شماره كار  ملي                       :شناسنامه شماره

 و تلفن نشاني 

 اضطراري

 .نشاني و يا شماره تلفني كه بتوان در مواق  ضروري با جنابعالي تماس بگيريم

 

 يادآوري

نمـايم ضـم  رعايـت قـواني  و مقـررا  جمهـوري        مطالب مندرج در اي  فرم را به طور كامل تكميل و صحت و درستي آن را تاييد نموده و تعهد مـي 

  آمـوزش   مؤسسـا  ها و  اينجانب در آزمون ورودي و همنني  دانشگاهپذيرش  ضم  كان لم يك  شدن  در صور  اثبا  خالف و كتمان ،اسالمي ايران

 .جمهوري اسالمي ايران تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به تصميما  متخذه از سوي مراكن عالي اعتراضي نخواهم داشت  عالي
 

 :تاريخ                                                                     :نام و نام خانوادگي داوطلب

 امياء و اثر انگشت

 75 فرم شماره


