
 با سمه  تعالی

 99قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی آزمون کارشناسی ارشد سال 

هت جمراتب زیر  99ضمن تبریک موفقیت شما در آزمون کارشناسی ارشد گروههای پزشکی سال 

 اطالع شما عزیزان اعالم می گردد :

 

 اطالعیه شماره یک

 اشد."بمی ضروری  از طریق همین پورتال  مرتبا"مطالعه سایر اطالعیه ها در خصوص ثبت نام 

 : یادآوری مهم 

واهد شد لذا پذیرفته شده گرامی هرگونه اطالعات الزم صرفا از طریق همین پورتال اعالم خ:الف 

یلی دانشگاه اداره تحصیالت تکمخواهشمند است با عنایت به مشغله کاری کارشناسان محترم آموزش 

 خودداری فرمایید.از تماس تلفنی با اداره آموزش 

 : ثبت نام وپیگیری در تمام مراحل ضروری می باشد.ب

ثبت نام کلیه پذیرفته  : به علت تعداد مراحل ثبت نام و لزوم کامل بودن پرونده داوطلبین و سایر مواردج

نیمسال اول سال  شدگان به صورت مشروط می باشد و کلیه داوطلبنی که مدارک ثبت نامی آنان تا پایان

ی د مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال و انتخاب واحد نیمسال بعدتکمیل نگرد99-400یلی تحص

 را نخواهند داشت.

 به استحضار می رساند ثبت نام در این دانشگاه به شرح خواهد بود :

ی گردد تاریخ و نحوه ثبت نام در اطالعیه بعدی اعالم م  :بت نام اینترنیثمرحله اول  – ۱  

. 

لنننیننننننن  در اینننر منننرحلنننه داوطنننلننن  بنننای ننننتنننی ا    

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login      ثبت نام دانشننیویاج یدید       فایل  وارد

ثبت نام   آج پیرو  اینترنتی خود را انیام دید   م ، ثبت نام  نا  ثبت الورود شننود و بر اسنناه راین ای  

بررسی    دانشگاه اداره تحصیالت تک یلی  آمو شمحترم ط کارشناساج   پذیرفته شده توس  

و درصننورت عدم تایید تایید می گردد  ثبت نام،مدارک بودج ودر صننورت تک یل شننده 

ثبت نام اینترنتی به داوطل  مبنی بر لزوم تک یل کردج       ا  سننی ننت  ی پیام ثبت نام ،  

لذا ضروری ت داوطل  مرتبا وضعیت ثبت نام خود را ا  طریق  ارسال می گردد و ،مدارک 

 .لین  مذکور پیگیری ن اید تا  مانی که ا  تایید ثبت نام اینترنتی خود یقیر پیدا کند

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login


 *نام کاربری و کل ه عبور در ثبت نام اینترنتی کد ملی داوطل  خواید بود .

  اطالعیه یای بعدی اعالم می گردد()که در اسننکر کلیه مدارک مورد نیا مرحله دوم : -۲

سط داوطل  و   سال الکترونی   تو صی اداره    آدره آج به )ای یل( ار صا ستیاری و  اخت د

به آدره                             کی اراک  پزشننن لوم  ع گاه  لی دانشننن ی ک  ت یالت  تحصننن

postgraduate@arakmu.ac.ir شده پذیرفته     مدارک   یادآوری می گردد صل  وا

ساج  توس شده ا  طریق ای یل   شده    محترم ط کارشنا صورت تک یل   آمو ش بررسی  ودر 

ای یل  ا  ی پیام ثبت نام ،  و درصننورت عدم تایید    تایید می گردد    ثبت نام  ،مدارک  بودج 

دج مدارک ارسننال می گردد و لذا ضننروری ننت داوطل   ن ومبنی بر لزوم تک یل مذکور

مذکور پیگیری ن اید تا  مانی که ا  تایید  آدرهود را ا  طریق مرتبا وضننعیت ثبت نام خ

 ثبت نام خود یقیر پیدا کند.

 

الکترونی  بایگانی :مدارک اسکر شده داوطل  پس ا  تک یل وتایید ثبت نام به یادآوری

 رای داوطل  تشکیل می گردد.ی بپرونده الکترونیک وداوطل  اریاع می گردد 

 

ا  طریق اداره پ ت به آدره اسکر شده رسال فیزیکی ت امی مدارک ا مرحله سوم : -۳ 

خیاباج بی ارستاج حضرت امیرال ومنیر )ع( میت ع دانشگایی –میداج ب یج  –اراک 

 ۱848صندوق پ تی ۳848۱7000۱پیامبر اعظ  )ص( ساخت اج معاونت آمو ش کد پ تی 

در ذیل در خصوص کامل یا  ش اره تلفر اعالمیو پیگیری ال م ا طریق  به صورت پیشتا 

 عدم کامل بودج مدارک ارسالی .

بایگانی معاونت داوطل  پس ا  تک یل وتایید ثبت نام به  واصل شدهیادآوری:مدارک 

 کاغذی برای داوطل  تشکیل می گردد.پرونده آمو ش اریاع و

بر اساه رشته قبولی با دانشکده با ش اره یای ذیل مرحله چهارم : ت اه داوطل  -4

مربوطه یهت ثبت نام در دانشکده ، انتخاب واحد و شروع به کاله. یادآوری می گردد 
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اطالعات تک یلی در خصوص نحوه برگزاری کالسها و سایر ضوابط آمو شی توسط آمو ش 

 دانشکده ذیربط ارائه می گردد.

معاونت محترم دانشیویی و فرینگی ت اه داوطل   با ش اره ذیل حو ه مرحله پنی  : -5

 دانشگاه یهت ثبت نام وتشکیل پرونده و سایر اقدامات.

 

 : مراحل شش  و یفت   -6

واحد (۲و  دانشگاه  ی ته تحقیق و نظر دیی (۱:ا  الزامات ثبت نام تشکیل پرونده در- الف

با ش اره ال م  اقدام ثبت نام و که داوطل  در ایر خصوص یهت حراست دانشکده می باشد

 تلفر واحد مربوطه که در پاییر درج شده است ت اه حاصل ن اید.

کلیه داوطلبیر پذیرفته شده مرد که بای تی در طول تحصیل در مقطع کارشناسی -ب

  ارشد ا  معافیت تحصیلی برخوردار گردند ال م است با کارشناه محترم نظام وظیفه خان

و  پاییر درج شده است ت اه حاصل ن اید پوینده با ش اره تلفر واحد مربوطه که در

پیگیری ال م و اقدام ال م را درایر خصوص داشته باشند م وولیت ایر امر به عهده 

داوطل  می باشد و چنانچه داوطل  به علت عدم پیگیری ال م مش ول غیبت در نظام 

 وظیفه گردد دانشگاه ییچ تعهدی در ایر خصوص ندارد.

 :شده به صورت ما اد )پرداخت شهریه (  کلیه داوطلبیر پذیرفته-ج

رفته گت اه به شرح تلفر ذیل بای تی حداکثر تا پایاج آبان اه با واحد امور مالی  : ۱

و با راین ایی کارشناه محترم مربوطه خان  شریعتی ن بت به پرداخت شهریه 

خود اقدام ن ایند و پیگیری ن ایند که خان  شریعتی نامه کتبی برای داوطل  که 

شهریه خود را در نی  ال پرداخت ن وده است به اداره تحصیالت تک یلی دانشگاه 

 .ام داوطل  کر ل  یکر می گردد ارسال ن اید در غیر اینصورت ثبت ن

 : با عنایت به لزوم تودیع سند تعهد محضری توسط ایر دسته ا  پذیرفته شدگاج ۲

ایر دسته ا  پذیرفته شدگاج بای تی با اداره ،به عنواج ض انت پرداخت شهریه  

و ن بت به تنظی  سند تعهد حقوقی دانشگاه به شرح تلفر ذیل ت اه گرفته 

یی کارشناساج محترم اداره مذکور اقدام ن وده و اصل سند را به محضری با راین ا



اداره مذکور تحویل دیند و اداره حقوقی موظف است تصویر سند تعهد محضری 

ارائه شده توسط داوطل  را با نامه رس ی یهت تک یل مدارک ثبت نام به معاونت 

 آمو شی دانشگاه ارسال ن اید.

ریه و موارد مرتبط با آج خصوص میزاج شه در صورت داشتر یرگونه سوال در-۳

 صرفا با کارشناه محترم امور مالی ت اه حاصل فرمایید.

 
 
 

 ش اره یای ت اه:

 086۳4۱7۳46۲اداره تحصیالت تک یلی دانشگاه  :*

 086۳4۱7۳46۳:و رشته یای مربوط   اداره آمو ش دانشکده پرستاری*

 رشته یای گروه پرستاری                   

 086۳4۱7۳470: و رشته یای مربوط  اداره آمو ش دانشکده پزشکی*

 –علوم تشریح –زیست فناوری پزشکی  –ایمنی شناسی -یمیکروب شناس -فیزیولوژی : رشته  های -

 مار زیستی ومشاوره درماماییآ –تاریخ علوم پزشکی 

 086۳۳68644۳اداره آمو ش دانشکده بهداشت:*

 بهداشت محیطرشته یای آمو ش بهداشت و -

 086۳۳۱۲5۲۲۳*دفتر حقوقی دانشگاه :

 086۳4۱7۳5۱5*کارشناه نظام وظیفه: 

 086۳4۱7۳5۱8*کارشناه امورمالی :

 086۳۳۱۲7440*دفتر ی ته تحقیق ونظر دیی :

 086۳4۱7۳5۲5*اداره حراست :



 086۳4۱7۳509معاونت دانشیویی و فرینگی دانشگاه:*

 

 30/7/99-واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                         

 


