اطالعیه شماره 7
ثبت نام

پذیرفته شدگان آزمون سراسری

سال99

با عرض تبریک جهت موفقیت پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 99
برنامه زمانی ثبت نام اینترنتی :ثبت نام از تاریخ  99/08/13الی 99/08/20
ازطریق لینک ثبت نام انتهای همین اطالعیه صورت می پذیرد.
توجه

عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ های مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

جهت انجام ثبت نام اینترنتی:
ابتدا تصوير مدارك ذيل را اسكن وبا فرمت  Jpegذخیره نمايید  .ضمنا"حجم ( ) Sizeفايل
نبايد از  150KBبیشتر باشد.

مدارك مورد نیاز:

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك تحصیلي)

نوع مدرك

 اصل یا گواهی مدرك تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستانو یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم،
بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

1-1
نظام قديم آموزش متوسطه
2-1

 گواهی تحصیلی سال ماقبل و  2سال ماقبل دیپلم با درج بخش و شهرستانمحل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و
شهرستان سال ماقبل و  2سال قبل از دیپلم.

1-2

 اصل مدرك یا گواهی پایان دوره پیشدانشگاهی با مهر و امضای مدیر مركزپیش دانشگاهی با درج رشته تحصیلی ،بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
پیشدانشگاهی.

2-2

 اصل مدرك یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی  /سالیواحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان
محل اخذ مدرك.
نظام آموزشي سالي واحدي

3-2

يا ترمي واحدي

 اصل مدرك و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستانو یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.

4-2

 اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام نظام آموزشی ترمی واحدی /سالی واحدی (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و معارف
اسالمی) در هر یک از سالهای  1384به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا
سازمان آموزش و پرورش.

5-2

 اصل كارنامه تحصیلی دوره پیشدانشگاهی (ریاضی فیزیک ،علومتجربی،علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی و هنر) از سال  1391با امضاء و مهر
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
 اصل مدرك یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مُهر وامضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.

1-3

2-3

نظام آموزشي جديد
()6-3-3

3-3

 فرم ( 602گزارش كلی سوابق تحصیلی پایههای دهم تا دوازدهم) قابلدریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی
دبیرستان.
 اصل كارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) باامضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش.

دانشجويان :اخراجي آموزشي و يا
4

انصرافي دانشگاهها و مؤسسات

 -اصل فرم انصراف از تحصیل

آموزش عالي
5
6
7

8

دارندگان مدرك معادلكارداني

 -اصل مدرك و یا گواهی دانشآموختگی در دورهی معادل.

دارندگان مدرك كارداني دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي
دارندگان مدرك كارداني گروه آموزشي

 -اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم).

پزشكي

دارندگان مدرك كارداني پیوسته و
ناپیوسته نظام جديد

 اصل و یا گواهی مدرك كاردانی پیوسته آموزشكدههای فنی و حرفهای،دانشگاه جامع علمی –كاربردی و یا دانشگاه آزاد اسالمی.
 اصل یا گواهی تحصیلی سال اول ،دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان بامهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل
اخذ مدرك.
 مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیشدانشگاهیبرای پذیرفتهشدگان مالك عمل و قابلقبول میباشد.

9

كارمندان دولت

 -اصل حكم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط.

10

گواهي اشتغال

 تصویر حكم كارگزینی برای كاركنان رسمی ،پیمانی ،شاغلین و بازنشستگانوزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
و سایر مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانههای مذكور.

سهمیه  %30دانشجوي بومي از محل
11

اصالح قانون عدالت آموزشي ،مصوبه
سال  1392مجلس محترم شوراي
اسالمي

 ارائه مدرك دال بر بومی بودن با توجه به محل قبولی در رشتههای تحصیلیمندرج در صفحات  98تا  121دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی
علوم تجربی

12

 -اصل شناسنامه به انضمام  2نسخه تصویر از تمام صفحات آن

13

 -اصل كارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن

14

كلیه پذيرفتهشدگان

 3 -قطعه عكس تمامرخ  3×4تهیه شده در سال جاری

15

 -كد رهگیری تأییدیه تحصیلی

16

 -واریز هزینههای جاری ثبت نام /واریز شهریه پذیرفته شدگان مازاد

17

كلیه پذيرفتهشدگان (برادران)

18

سند تعهد محضری

 -مدرك وضعیت نظام وظیفه( .طی اطالعات مندرج در همین اطالعیه)

 سند تعهد محضری پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد  -سند تعهد محضری پذیرفته شدگان بومی 

نکته:
 با توجه به بخشنامه شماره  48226مورخ  99/07/29معاون محترم امور آزمون های سازمان سنجش آموزش
كشور با توجه به مهیا شدن دریافت تاییدیه تحصیلی به صورت الكترونیكی از وزارت آموزش و پرورش پذیرفته
شده به سامانه تاییدیه مدارك تحصیلی (دیپلم)به آدرس http://emt.medu.irمراجعه نموده فرم مربوطه را
تكمیل و پس از ثبت اطالعات و پرداخت هزینه كد رهگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نموده سپس در مرحله
بارگذاری مدارك در محل آن كد رهگیری را وارد كنید.
مختص پذیرفته شدگان رشتههای بومی و شهریه پرداز:
 کلیه پذیرفته شدگان کد رشته های بومی این دانشگاه که دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره
تحصیل میباشند مکلفند ضمن حضوردر دفاتر اسناد رسمی نسبت به تودیع سند تعهد پذیرفته
شدگان مقطع عمومی مطابق فرم تعهد (ضمیمه شماره  )1این اطالعیه اقدام و سند تعهد محضری را
همراه با مدارک ثبت نامی بارگذاری و ارسال نمایید .ضمناً خیلی ضروری است قبل از هرگونه اقدام در
خصوص تنظیم سند تعهد محضری و شرایط ضامن و  ...با دفتر حقوقی دانشگاه به شماره -33125223
 086تماس حاصل نمایید.
توضیح خیلی خیلی مهم:
در بند  2تعهد محضری نام شهرستانی که در کد رشته قبولی خود مکلف به انجام تعهدات میباشید
حتماً در محل مربوطه دقیقاً درج گردد در غیر اینصورت تعهد شما قابل قبول نخواهد بود و مجدداً بایستی نسبت
به اصالح تعهد خود یا تعهد مجدد اقدام نمایید.

 کلیه پذیرفتهشدگان شهریه پرداز(مازاد) ،بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مکلفند نسبت
به سپردن تعهد محضری (تضمین ثبت نام) بر اساس فرم تعهد (ضمیمه شماره )2اقدام و سند تعهد
محضری را همراه با مدارک ثبت نامی بارگذاری و ارسال نمایید .ضمناً خیلی ضروری است قبل از
هرگونه اقدام در خصوص تنظیم سند تعهد محضری و شرایط ضامن و  ...با دفتر حقوقی دانشگاه به
شماره  086-33125223تماس حاصل نمایید.
نحوه پرداخت شهریه پذیرفته شدگان کد رشتههای شهریه پرداز(مازاد) این دانشگاه:

این دسته از پذیرفته شدگان مكلفند شهریه ترم اول تحصیلی خود را به صورت پرداخت آنالین از طریق
لینک سامانه ثبت نام انجام و تأییدیه پرداخت آن را همراه با مدارك ثبت نامی از طریق پست با سایر
مدارك ثبت نامی ارسال نمایید .توضیح آنكه این شهریه علی الحساب بوده و مابهالتفاوت آن در ترم بعد
لحاظ خواهد شد .ضمناً میزان شهریه و افزایش سالیانه آن با تصویب هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد

شد .الزم به ذكر است این دسته پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل مكلف به پرداخت خسارت
دانشگاه به میزان شهریه ثابت كل دوره خواهند بود.




پذیرفته شدگان رشته پزشکی عمومی 100/000/000 :ریال (معادل  10میلیون تومان)

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 50/000/000 :ریال (معادل  5میلیون تومان)

 توجه:

 كلیه پذیرفته شدگان مكلفند بابت هزینههای جاری ثبت نام مبلغ  500/000ریال (معادل پنجاه هزار تومان)
را از طریق پرداخت آنالین سامانه ثبت نام واریز نموده و تأییدیه پرداخت را به همراه سایر مدارک ثبت نامی از
طریق پست به دانشگاه ارسال نمایید.
 تمام فرمهای موجود در سایت ثبت نام اینترنتی دانشگاه را كه درقالب فرمت  pdfبوده دانلود نموده و پس
ازتكمیل مفاد فرمها و امضای و اثر انگشت هر كدام از آن ها مجدداً در سامانه مربوطه بارگذاری شود و همراه سایر
مدارك از طریق پست ارسال شود.



از اطالعات ثبت نام شده اینترنتی (اتمام فرآیند ثبت نام) خود 1نسخه با استفده از كلیدهای ()ctrl+p

پرینت تهیه نموده و همراه با مدارك پستی به شرح ذیل ارسال نمایید.
نکته:

باتوجه به شرایط کنونی کشور (اپیدمی کرونا) به منظور کاهش تردد غیر ضروری و
رعایت پروتکل های بهداشتی مقتضی است پس از انجام ثبت نام اینترنتی اصل
کلیه مدارک ثبت نامی مطابق این دستورالعمل را (اعم از فرمهای ثبت نامی ،مدارک
تحصیلی ،فرم تعهد محضری و مدارک مورد نیاز نظام وظیفه و )...با مراجعه به دفاتر
پستی دولتی استان محل سکونت خود طی پست پیشتاز حداکثر تا  99/08/25به
آدرس ذیل ارسال نمایید.بدیهی است ثبت نام قطعی شما منوط به وصول مدارک از
طریق پست و تأیید مدارک خواهد بود.و عدم ارسال مدارک از طریق پست به منزله
عدم تأیید ثبت نام نهایی شما قلمداد خواهد شد.

 آدرس:

اراك ،سردشت ،میدان بسیج ،پشت بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) ،دانشگاه علوم پزشكی،
معاونت آموزش ،با كد پستی – 38481-70001 :واحد ثبت نام

 نکته قابل توجه و مهم پذیرفته شدگان نیمسال اول در تمام مقاطع:
 شروع کالسها99/8/24 :
كلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول پس از اتمام ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی مقرر مقتضی است مكرر به سامانه
آموزش مراجعه نماید پس از اطمینان از تایید مراحل ثبت نام به پورتال دانشكده ذیربط مراجعه تانسبت به نحوه
انتخاب واحد و بدنبال آن حضور در كالسهای آموزش مجازی اطالعات الزم را بدست آورید.



تلفن های ضروری:

 -1در صورت بروز مشکل در ثبت نام اینترنتی شماره 08634173643
 -2در خصوص مدارک ثبت نامی شماره 08634173515- 08634173387



جهت شروع فرآیند ثبت نام روی آدرس ذیل کلیک نمایید:

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login
تا از طریق پروژه ثبت نام کنکور سراسری سال  99وارد سیسنم سامانه آموزش شوید.



جهت انجام شروع فرایند ثبت نام در حوزه معاونت دانشجویی -فرهنگی دانشگاه روی آدرس ذیل

کلیلک نمایید:
https://arakmu.ac.ir/vcsc/fa

مدارک مور نیاز جهت نظام وظیفه:
-1پذیرفته شدگان دارای مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک پایان دوره دوم متوسطه باید معافیت دانشآموزی خود را در
دفاتر پلیس  10+ثبت کرده تصویر آن را واسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند.
 -2پذیرفته شدگانی که از دانشگاه محل تحصیل قبلی خود انصراف داده اندباید انصراف خود را در دفاتر پلیس  10+ثبت
نمایند وباید تصویر نامه ای که انصراف ایشان را به نظام وظیفه اعالم نموده اند را واسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند.
 -3پذیرفته شدگانی که دارای کارت معافیت و یا پایان خدمت می باشند تصویر کارت خود را واسکن کرده و در سامانه
بارگذاری نمایند.
 -4پذیرفته شدگانی که سرباز می باشند باید برگه اشتغال به خدمت خود را واسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند.

توجه :مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مردی که میخواهند از معافیت تحصیلی دانشگاه برخوردار شوند.

این مدارک باید با پست به همراه سایر مدارک ثبت نامی به دانشگاه ارسال گردد:



توضیح آنکه تمامی این مدارک به دفاتر پلیس  10+جهت صدور معافیت تحصیلی ارسال خواهد شد.

 -1تصویر پشت و روی کارت ملی.
 -2تصویر (کپی) مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی.
 -3تصویر مدرک پایان دوره متوسطه نظام جدید.
 -4اصل نامه وتصویرنامه انصراف ازتحصیل جهت پذیرفته شدگانی که انصراف از مقطع دانشگاهی قبلی داشتهاند و توسط
دانشگاه به نظام وظیفه اعالم شده است.
 -5تصویر پشت وروی کارت معافیت ویا پایان خدمت.
 -6در پایین برگ تصویر کارت ملی آدرس دقیق منزل ،کد پستی وشماره تلفن ثابت وهمراه خود رابا خط خوانا نوشته ،و
ارسال نمایید.
 2 -7قطعه عکس با زمینه سفید وپشت نویسی شده.

ضمیمه شماره 1

در شهرستان .....

ضمیمه شماره 2

دانشگاه علوم پزشکی اراک
»نمونه فرم اخذ تعهدمحضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریه« صفحه 1از2
اینجانب  .........................فرزند  .............به شماره شناسنامه  ...................صادره از  ............دارای كد ملی شماره
..................متولد ...............ساكن  .......................................................................................كد پستی : ...........................تلفن
پذیرفته شدكنكور سراسری سال  1399رشته  .................مقطع ( .....................ظرفیت
ثابت و همراه..........
مازاد با پرداخت شهریه( در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اراك پذیرفته شدهام برابر مقررات
قانونی و آیین نامهها و دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و قوانین و مقررات ثبت اسناد
و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الزم االجرا ،و با آگاهی كامل از مقررات ،در كمال صحت و با آزادی و
اختیار كامل ،ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم میگردم:
 -1مطابق ضوابط و قوانین مربوط در رشته ..............تحصیل كرده و كلیه ضوابط ,قوانین ومقررات مربوط به تحصیل
را در دانشگاه رعایت كنم و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصرا در رشته ،مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین
شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات به پایان رسانم.
 -2متعهد میگردم كلیه شهریههای مربوط به تحصیل خود را كه از طرف دانشگاه محل تحصیل تعیین میگردد
پراخت نمایم.
 -3در صورتیكه به هردلیل اعم از آموزشی ،سیاسی ،و اخالقی و غیره ،در مدت مقرر موفق به اتمام تحصیالت
نگردم متعهد میشوم كلیه هزینهها و خسارت وارد شده به دانشگاه علوم پزشكی اراك را به صورت یكجا و بدون
هیچگونه قید و شرطی به دانشگاه محل تحصیل بپردازم .تشخیص دانشگاه علوم پزشكی اراك راجع به وقوع
تخلف ،كیفیت و كمیت و میزان هزینهها و خسارات وارده به هر میزان ،قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب
صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.
 -4نشانی اقامتگاه اینجانب ،نشانی مندرج در این سند میباشد ،و تمام ابالغهای ارسالی به این محل ،به منزله
ابالغ قانونی به اینجانب بوده ،و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند،
دانشگاه محل تحصیل اطالع خواهم داد ،در غیر اینصورت ابالغ كلیه اوراق واخطاریهها به محل تعیین شده در
این سند قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب میباشد.
 -5راجع به میزان شهریه و وقوع تخلف كیفیت و كمیت و میزان هزینهها و خسارت وارده به هر میزان ،قطعی و
غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.

به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند اینجانبان:
آقای/خانم
نشانی محلكار

فرزند

شماره شناسنامه
كدپستی محل كار

كدملی

شغل
نشانی محل

سكونت
ثابت و همراه...

تلفن
كدپستی محل سكونت
با آگاهی كامل از تعهدات دانشجو ،ضمن عقد خارج الزم و بر مبنای ماده 10قانون مدنی

دانشگاه علوم پزشکی اراک
»نمونه فرم اخذ تعهدمحضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریه« صفحه  2از 2
متعهد میشوم كه تعهدات فوق الذكر دانشجو ،تعهد اینجانبان بوده و ملتزم میشویم ،چنانچه دانشجوی مذكور،
به تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف كند ،نقض تعهد دانشجو به منزله
نقض تعهد اینجانبان بوده و دانشگاه حق دارد ،بدون هیچ گونه تشریفات ،به صرف اعالم به دفترخانه ،در مورد
تخلف از هر یک از تعهدات فوق ،از طریق صدور اجرائیه كلیه خسارات وارده را ،از اموال اینجانبان راساً استیفا
كند ضمن عقد خارج الزم دانشگاه علوم پزشكی اراك را وكیل در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم
تا نسبت به احراز تخلف از هریک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینهها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان
باخود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگری برای تعیین
این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص دانشگاه مذكور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور
اجرائیه خواهد بود.دانشگاه مذكور مجاز است
مطالبات خود را از محل حقوق و مزایا یا هر محل دیگری از اموال و داراییهای اینجانبان وصول كند و اینجانبان
در برابر دانشگاه مذكور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.
تبصره-تعهد و مسولیت ضامنان با یكدیگر ،همچنین تعهد و مسئولیت ضامن یا ضامنین با متعهد اصلی نیز
تضامنی میباشد.
محل امضاء پذیرفته شده

محل امضاء ضامن اول

محل امضاء ضامن دوم

تذکرات؛
 -1حضور متعهد )دانشجو ( به همراه ضامنین در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند تعهد به صورت محضری
الزامی است.
 -2ضامنین بایستی كارمند رسمی قطعی و یا پیمانی شاغل)كمتر از  20سال سابقه كار( در دستگاه دولتی باشند
.
 -3تصویر برابر اصل شده آخرین حكم كارگزینی ضامنین )حكم كارگزینی مربوط به سالجاری).

 -4تصویر برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه ضامنین.

