اطالعيه دانشگاه قم در خصوص پذيرفته شدگان آزمون تحصيالت
تكميلي(كارشناسي ارشد) سال 3131
ضمن عرض تبريك به مناسبت پذيرفته شدن شما در دانشگاه و خير مقدم وآرزوي يك دوره تحصيلي موفق وتشكر نسبت به
انتخاب دانشگاه قم براي گام نهادن دوباره به عرصه وسيع علم اندوزي به اطالع مي رساند ثبت نام پذيرفته شدگان محترم در دو
مرحله طبق زمان بندي ذيل ،به صورت  -1الكترونيكي  -2تحويل مدارك فيزيكي (به صورت حضوري) صورت مي پذيرد .
الكترونيكي  :طبق زمانبندي ذيل به وب سايت دانشگاه ( سامانه آموزشي گلستان  )edu.qom.ac.irمراجعه ونسبت به
بارگذاري مدارك درخواستي و تكميل اطالعات خود اقدام نمائيد :
رشته هاي تحصيلي

زمان ثبت نام الكترونيكي

رشته هاي پرديس خودگردان ونوبت  3131/6/7الي 3131/6/93
دوم
رشته هاي تحصيلي روزانه

 3131/6/97الي 3131/6/39

نحوه ورود به سامانه گلستان :
شناسه کاربري  :عبارت  U931به اضافه شماره داوطلبي
رمز عبور  :کد ملي
مثال اگر شماره داوطلبي شما  379376باشد  u931170986را وارد كنيد((در ثبت نام الكترونيكي الزم است تصوير مدارك
ضروري (كه فهرست آن در ذيل آمده است ) در سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه بار گذاري گردد.
توجه  :مدارك غير مرتبط ترتيب اثر داده نشده وتائيد نميگردد  .در ضمن مسئوليت صحت مدارك ارسالي برعهده خود دانشجو
بوده ودر هرزمان خالف آن مشخص گردد در هر مرحله اي از تحصيل كه باشد ثبت نام وادامه تحصيل آن كان لم يكن تلقي گشته
وكليه خسارات وارده دريافت خواهد گرديد .
مدارك مورد نيارثبت نام الكترونيكي(بارگذاري درسيستم گلستان ):
 -3اصل شناسنامه (تمام صفحات)
 -2كارت ملي (پشت و رو).
 -1عكس ( 1×4پشت زمينه سفيد كه درسال جاري گرفته شده باشد)
 -4اصل يا گواهينامه موقت مدرك كارشناسي (داراي معدل  ،درصورتي كه مدرك اصل بوده ومعدل ندارد ارائه ريزنمرات ضروري
است )
 -5اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني براي كساني كه داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته مي باشند(داراي معدل  ،درصورتي كه
مدرك اصل بوده ومعدل ندارد ارائه ريزنمرات ضروري است )

 -6كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي كساني كه داراي اين كارت هستند
تذکر ات مهم:
 -3كساني كه در فرجه خدمت سربازي بعد ازتاريخ فارغ التحصيلي مي باشند فقط گزينه مشمول را عالمت بزنند وداشتن نامه
اتمام معافيت تحصيلي از دانشگاه ضروري است ..كساني كه در حال حاضر در خدمت سربازي هستند روز شنبه مورخ
3131/96/97به امور مشمولين (جناب آقاي كريمي واقع در سازمان مركزي ) مراجعه ونسبت به نامه ترخيص از خدمت قبل از ثبت
نام الكترونيكي اقدام نمايند.
 -2در صورتي كه دانشجوي نيمسال آخر بوده وهنوز مدرك تحصيلي دريافت ننموده ايد اصل گواهي معدل با امضاي دانشگاه
(نمونه پيوست ) جايگزين مدرك كارشناسي بارگذاري شود استثناء  :ارائه اين فرم از فارغ التحصيالن قبل از تاريخ  3131/3/3به
عنوان مدرك فراغت از تحصيل پذيرفته نخواهد شد .
 -1تمام مدارك باال با كيفيت مناسب اسكن گردد در غير اينصورت موارد مورد قبول نبوده وثبت نام انجام نمي پذيرد.
-4در تمام موارد به راهنماي موجود در سيستم گلستان دقت گردد ومطابق راهنما اقدام گردد.
 -5در پايان پس از بار گذاري وتكميل مدارك از گواهي پذيرش غير حضوري واطالعات ثبت نام پرينت گرفته وهمراه با اصل مدارك
در زمان مقرر شده در برگه گواهي پذيرش غير حضوري طبق جدول ذيل جهت تحويل مدارك مراجعه نمائيد .
رشته تحصيلي دانشكده

زمان مراجعه حضوري

علوم پايه  ،ادبيات وعلوم انساني  ،فني ومهندسي ( روزانه و نوبت دوشنبه 3131//6/39
دوم )
الهيات ومعارف اسالمي  ،مديريت  ،حقوق (روزانه ونوبت دوم )

سه شنبه 3131/6/33

تمام رشته هاي پرديس دانشگاهي و مجازي

چهار شنبه 3131/6/32

 -2مدارك ثبت نام فيزيكي که به صورت حضوري تحويل داده مي شود:
 - 1اصل شناسنامه وكپي از تمام صفحات ( 1سري )
 -2اصل كارت ملي و 1سري كپي (پشت و رو).
 -1عكس  1×4درسال جاري(زمينه سفيد )  6قطعه پشت نويسي شده
 -4اصل يا گواهينامه موقت مدرك كارشناسي (داشتن معدل ضروري است ) و ريزنمرات كارشناسي (براي ارائه به گروهاي
آموزشي جهت مشخص شدن وضعيت دروس جبراني -فقط با تائيد دانشكده نيز بالمانع است))
 -5اصل يا گوا هي موقت مدرك كارداني براي كساني كه داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته مي باشند(داشتن معدل ضروري است )
و ريزنمرات
 -6در صورتي كه دانشجوي نيمسال آخر بوده وهنوز مدرك تحصيلي دريافت ننموده ايد اصل گواهي معدل (دانشگاه محل فارغ
التحصيلي موجود مي باشد) استثناء ارائه اين فرم از فارغ التحصيالن قبل از تاريخ  3131/3/3به عنوان مدرك فراغت از تحصيل
پذيرفته نخواهد شد
 -7اصل و تصوير( پشت و رو) كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
 -8براي برادران موافقت يا مجوز ازحوزه علميه براي پذيرفته شدگاني كه از معافيت تحصيلي حوزه استفاده مينمايند.
 -9موافقت بدون قيد و شرط از ارگان مربوطه براي كاركنان دولت و از آموزش وپرورش محل خدمت براي متعهدين خدمت
آموزش وپرورش

 -11تكميل فرم  (36پيوست ) با خط خواناو خود كار آبي براي دانشجويان دوره روزانه
 -33تكميل فرم  (35پيوست ) با خط خوانا وخود كار آبي براي دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي
 -32پرداخت مبلغ 119/999ريال (سي وسه هزار تومان ) جهت هزينه كارت و خدمات آموزشي براي كليه پذيرفته شدگان به
شماره حساب 1316553791بانك ملت شعبه بلوار امين قم به نام( واريز تمبر وساير پرداختي )قابل پرداخت در كليه شعب بانك
ملت وثبت شماره فيش آن (پرداخت الكترونيكي درسامانه آموزشي گلستان امكان پذيراست )
 -31داشتن هزينه شهريه تحصيلي براي دوره هاي نوبت دوم  ،مجازي و پرديس در كارتهاي عضو شتاب كه در روز ثبت نام
توسط حسابداري امور مالي دريافت مي گردد(.هرگونه سوال با امور مالي )
آدرس پستي دانشگاه :انتهاي بلوار امين – بلوار الغدير – بعد از شهرك قدس – دانشگاه قم – کد پستي 1716146611

شروع كالسها 3131/6/22 :
تذکر:
-1

عدم ثبت نام الكترونيكي در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصيل بوده وهيچگونه ثبت نام حضوري به عمل

نخواهد آمد .
-2

ثبت نام الكترونيكي ثبت نام اوليه بوده وپذيرش قطعي زماني است که اصل مدارك درخواستي تحويل اداره

پذيرش گردد.
-1
-4

از تمام مدارك درخواستي در زمان تحويل مدارك  1سري کپي به همراه داشته باشيد .
بنابر دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور و بخشنامه وزارت متبوع اصل مدارك کارشناسي يا گواهي

نامه موقت به عنوان مدارك ثبت نام در پرونده بايگاني وتازمان فارغ اتحصيلي به دانشجو تحويل نمي گردد لذا از
مدارك خود کپي برابر با اصل تهيه ونزد خود نگهداري کنيد تا در مواقع ضروري استفاده نمائيد .
-5

کساني که از سهميه رتبه اول  ،رزمندگان ودبيري استفاه نموده اند مي بايست تائيديه آن را حداکثر تا مورخه

 1191/8/11به امور پذيرش ارائه نمايند.
در صورت داشتن هرگونه سوال ( فقط مربوط به امور ثبت نام ومدارك مورد نياز ) در روزهاي شنبه مورخ ، 3131/96/7يكشنبه /3
 ، 3131/96در ساعت اداري  7الي  34با شماره  12391417كد  925تماس حاصل نموده واز مراجعه حضوري تا زمان ارائه اصل
مدارك به دانشگاه خوداري نمائيد .درخصوص مسائل مالي با شماره  12391233كد 925درساعات اداري تماس
برقرارنمائيد(.كساني كه داراي نامه تخفيف شهريه از كميته امداد امام خميني وبنياد شهيد مي باشند )
مكان تحويل مدارك حضوري  :برادران :کتابخانه مرکزي – سايت دانشگاه
خواهران  :ساختمان معصوميه (پرديس خواهران )
اداره پذيرش و ثبت نام

