
 

 

 
ت موفقیت پذیرفته شدگان آزمون سراسری با عرض تبریک جه

 1400 سال

 

 الی 07/07/1400تتتاخی  از  نتتا  ثبتتت :برنااه ااانی ااهنننم اانننااه ن    رن ن

 پذیرد.طریق لینک ثبت نا  انتهای همین اطالعیه صوخت می از 12/07/1400

 

نعد نم نننه ن    رن نندرنتهر خنههین قررنبان  زلان نصر فن ینتحصیلنخو هدنبود.نتوجه:

 جهنن نجه نم نننه ن    رن ن:

(نفهيلننSizeذخیرهننمهيیدن.نضم ه"حجمن)نJpeg ب د نتصويرن د ركنذيلنر ن سكننوبهنفر نن

نبیش رنبهشد.ننKB300ن هيدن ینن

ننک ان همنونبسیهرنقهبلنتوجا:نن

آدرسنپسن ینورودنبانساه هنانونشاروثنم نننه ندرنفر نپو هنم نننه ن عاعهخنخودنح مهن

ر نو ردننمه ید.ندرنغیرن   صاااورخندرنساااه هنان جهیینآ وی ند هرنن  میلنو قعننون ع  ر

ن شکلنجدینخو هیدنشد.

ن

ن د رکن وردننیهی:

 2 شماره اطالعیه

 آزمون سراسری ثبت نام  پذیرفته شدگان 

  1400سال
 



 
 رديف

 نوثن درك تحصیلي(نيهن درك وردن)ديپلمن

1-1 

   وسطانآ وی قديمنننظه 

مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان يا گواهي صل ا -

وع ديپلم، نو يا هنرستان با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج 

 بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

1-2 

شهرستان  و بخش ماقبل ديپلم با درج سال 2ماقبل و سال تحصيلي گواهي  -

و هنرستان با درج بخش  مدير دبيرستان و يابا مهر و امضاي  محل تحصيل

 سال قبل از ديپلم. 2و ماقبل سال شهرستان 

ن1-3

ي ديپلم ديپلم نظام قديم با قيد معدل کتب اصل گواهي يا کارنامه تحصيلي -

 با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

2-1 

ننظه نآ ویشينسهلينو حدي

 و حدييهنتر ين

 

دانشگاهي با مهر و امضاي مدير مرکز اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش -

دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش

 دانشگاهي.پيش

2-2 

واحدي / سالي آموزشي ترمي  نظام متوسطهديپلم يا گواهي مدرك اصل  -

يا هنرستان با درج بخش و شهرستان و واحدي با مهر و امضاي مدير دبيرستان 

 محل اخذ مدرك.

2-3 

با مهر و امضاي مدير دبيرستان  ديپلمما قبل  ساليا گواهي و  مدركاصل  -

 محل اخذ مدرك. با درج بخش و شهرستانيا هنرستان و 

2-4 

آموزشي ترمي واحدي /  نظامتحصيلي ديپلم متوسطه نظام اصل کارنامه  -

فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف  سالي واحدي )رياضي

به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا  1384هاي از سال اسالمي( در هر يك

 سازمان آموزش و پرورش.

2-5 

تجربي، فيزيك، علوم)رياضي دانشگاهي اصل کارنامه تحصيلي دوره پيش -

با امضاء و مهر  1391علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر( از سال 

 دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

3-1 

  نظه نآ ویشينجديد

(3-3-6)  

 )پايه دوازدهم نظام جديد آموزشي( متوسطه ديپلميا گواهي مدرك اصل  -

 محل اخذ مدرك.با درج بخش و شهرستان 
3-2 

3-3 

اصل کارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان )پايه دهم تا دوازدهم( با  -

 امضاء و مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و پرورش.

4 

د نشجويهن:ن خر جينآ ویشينونيهن

ههنون ؤسسهخن نصر فيند نشگهه

 آ وی نعهلي

 تحصيلاصل فرم انصراف از  -

 ي معادل.آموختگي در دورهاصل مدرك و يا گواهي دانش - كهرد ني عهدلند رندگهنن درك 5



6 
نهه دركنكهرد نيند نشگههند رندگهن

 ون ؤسسهخنآ وی نعهلي
 درك دوره کارداني )فوق ديپلم(.ماصل و يا گواهي  -

7 
آ ویشينگروهن دركنكهرد نينند رندگهن

 پزشكي
 گواهي مدرك دوره کارداني )فوق ديپلم(.اصل و يا  -

8 
د رندگهنن دركنكهرد نينپیوس انون

 نهپیوس اننظه نجديد

اي، و حرفه هاي فنيآموزشكدهپيوسته  کارداني مدركو يا گواهي  اصل -

 .اسالمي آزاد دانشگاه يا و کاربردي–علمي  دانشگاه جامع

دبيرستان و يا هنرستان با اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم  -

محل  يا هنرستان با درج بخش و شهرستانو  مهر و امضاي مدير دبيرستان

 اخذ مدرك.

 دانشگاهيمدرك کارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش -

 .باشدقبول ميو قابلشدگان مالك عمل براي پذيرفته

 قيد و شرط.و بدون  رسمييا موافقت ساالنه  مرخصي حكم اصل - كهر  د نندولن 9

 گو هين ش غهل 10

 و بازنشستگان تصوير حكم کارگزيني براي کارکنان رسمي، پيماني، شاغلين -

، درمان و آموزش پزشكي و بهداشتهاي علوم، تحقيقات و فناوري وزارتخانه

 هاي مذکور.و ساير مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه

نسهمیانبهیهر نن11

سال خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل  3معرفي نامه مبني بر داشتن  -

 خدمت.

ارائه مدرك ديپلم کامل متوسطه بهياري نظام قديم، يا نظام جديد و يا ديپلم -

واحدي، يا ترمي واحدي به اضافه مدرك پيش دانشگاهي -بهياري نظام سالي

 31/6/1400حداکثر تا 

12 

د نشجوينبو ين ین حلنن%30سهمیان

 صاحنقهنوننعد لننآ ویشي،ن صوبان

نشور ين ح ر ن جلسن1392سهلن

  سا ي

هاي تحصيلي ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل قبولي در رشته -

دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي  174تا  144مندرج در صفحات 

 علوم تجربي

13 

 شدگهنپذيرف اكلیان

 تمام صفحات شناسنامه يك نسخه تصوير  -

 تصوير پشت و روي کارت ملي  - 14

 در سال جاريشده تهيه  3×4رخ تمام عكسقطعه  3 - 15

16 

در پورتال اطالع رساني  1اطالعيه شمارهکد رهگيري تأييديه تحصيلي)طي  -

 (گرديد

 نام/ واريز شهريه پذيرفته شدگان مازادهاي جاري ثبت واريز هزينه -ن17

 (اطالعيه مندرج در پورتال)طي  وظيفه.نظام وضعيت  مدرك - شدگهنن)بر در ن(پذيرف اكلیان 18

نس دنتعهدن حضرین19
 سند تعهد محضري پذيرفته شدگان ظرفيت مازاد  -

 سند تعهد محضري پذيرفته شدگان بومي  -



نتقهضهنه ا(23)ب دوضعیننتحصیلننن20

واهي اخذ مدرك تحصيلي از پذيرفته شدگان داراي مدرك کارداني، گ -

 .30/7/1400کارشناسي و کارشناسي ارشد تا تاريخ 

از پذيرفته شدگاني  25/12/99ريافت فرم مخصوص انصراف قطعي تا تاريخ د-

 اند.که دانشجوي دوره روزانه بوده

ن21

 پروری نخ ا و  س عد د هبن فر 

 پزشکن علو  د نشگهه د نشجو هن

ن)صفحانآخرنهمینن عاعیا(ن ر ک

کليه پذيرفته شدگان مكلفند نسبت به تكميل مفاد اين فرم اقدام و پس از  -

به همراه مدارك حتماً الصاق نمودن يك قطعه عكس فرم تكميل شده نهايي را 

 د.نماينپستي به آدرس دانشگاه ارسال 

 نکته:

  التحصیلی شدگان در سامانه تأییدیه تحصیلی موفق به اخذ کارنامه و سوابق فارغچنانچه پذیرفته

اید و صرفاً کد رهگیری آن را دریافت نمودید ضروری است در فرایند ثبت نام در باکس خود نشده

بارگذاری آن مدرک کد رهگیری را بر روی یک برگه کاغذ به صورت خوانا یادداشت نموده و به 

 درک بارگذاری نمایید.جایگزینی آن م

  پورتال 3شمارهاطالعات مربوط به سند تعهد محضری این دسته از پذیرفته شدگان طی اطالعیه 

 اعالم خواهد شد.

  توجه : 

 لایر )معادل  000/500مبلغ  ثبت نام هاي جاريهزينه کليه پذيرفته شدگان مكلفند بابت

سامانه ثبت نام  نالینرا از طریق پرداخت آپنجاه هزار تومان( 

                        واریز نمایید.
 

  که درقالب فرمت تمام فرمهاي  موجود در سايت ثبت نام اينترنتي دانشگاه راpdf  نموده و پس  دانلودبوده

و همراه ساير  بارگذاري شوددر سامانه مربوطه  هر کدام از آن ها مجدداً و اثر انگشت و امضاي هافرمتكميل مفاد از

  .مدارك از طريق پست ارسال شود
 

 نسخه1خود  (اتمام فرآيند ثبت نام) از اطالعات ثبت نام شده اينترنتي ( با استفده از کليدهايctrl+p )

 .همراه با مدارك پستي به شرح ذيل ارسال نماييدپرينت تهيه نموده و 

ن
 ارسال مدارک ثبت نامی از طریق پست: :مرحله دوم ثبت نام 

 
بان  ظورنکههشنترددنغیرننبهتوجانبانشر  طنک ونننکشورن) پید ننکرونه(

 ق ضنن سننپسن ین نجه نم نننضرورینونرعه ننپروتکلنههینبهد ش ن

) عمننر نم نننه نن طهبقن  نندس ور لعملنکلیان د رکن صلننه ن    رن ن

ون د رکن وردن ینفر ههینم نننه ن،ن د رکنتحصیلن،نفر نتعهدن حضرین



بهن ر جعانباندفهترنپس نندول نن س هنن حلنسکوننننو...(نیهیننظه نوظیفان

ن.نمه یدبانآدرسنذ لن رسهلنن1/08/1400عننپسننپیش هینحد کثرنتهنخودن

نم نننه نقطعننشمهن  وعنبانوصولن د رکن ینعر قنپسننون سننبد هن

عد ن یدن د رکنخو هدنبود.ونعد ن رسهلن د رکن ینعر قنپسننبان  زلانأت

ن.شدخو هدنقلمد دننتأ یدنم نننه ننهه ننشمه

 مدارك به هيچ وجه طي مراجعه حضوري از پذيرفته شده تحويل گرفته نخواهد شد. -
 

 :آدرس 

اراك، سردشت، ميدان بسيج، پشت بيمارستان اميرالمؤمنين)ع(، دانشگاه علوم پزشكي، 

  ثبت نام واحد – 38481-70001معاونت آموزش، با کد پستي: 

 پذیرفته شدگان نیمسال اول در تمام مقاطع نکته قابل توجه و مهم: 

 17/07/1400ها: شروع کالس 

خود توسط  تایید مراحل ثبت ناماطمينان از و کليه پذيرفته شدگان نيمسال اول پس از اتمام ثبت نام اينترنتي 

به شرح ذيل مجازي  -حضوريآموزش هاي حضور در کالسواحد و بدنبال آن  انتخابآموزش دانشگاه، جهت 

 اقدام نماييد:

 سامانه هاي مجازي کاربرد سامانه نحوه ورود

 کاربري: شماره دانشجوييکد 

 کلمه عبور : کد ملي

جهت تاييديه برنامه هفتگي و 

 انتخاب واحد و ...

 

 سامانه جامع آموزشي هم آوا

کد کاربري: ايميل ) ايميلي که 

دانشجو در زمان ثبت نام اينترني 

 ثبت نموده است.(

 sp123456کلمه عبور: 

 

سامانه کالس هاي آموزش مجازي 

 آفالين

 

 سامانه مجازي نويد

 کد کاربري: شماره دانشجويي

 کلمه عبور : کد ملي

 ه سما اليوسامان سامانه کالس هاي آموزش انالين

 

:نتلفننههینضروری

ننن08634173643ندخ صوخت بروز مشکل دخ ثبت نا  اینترنتی شماخهن-1

https://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login
https://arakmunavid.vums.ac.ir/
http://185.124.115.101:90/SamaWebServices/identity/login?signin=cf6ac02d59dbca4515f6eae2611fc424


ننن08634173515- 08634173387نشماخهدخ خصوص مداخک ثبت نامی  -2

ننننمه ید:جهننشروثنفرآ  دنم نننه نروینآدرسنذ لنکلیکن

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

ننو ردنسیس منسه هنانآ وی نشو د.ن1400نسر سرینسهلنآی ونتهن ینعر قنپروژهنم نننه ن

فره گنند نشگههنروینآدرسنذ لنن-جهنن نجه نشروثنفر   دنم نننه ندرنحویهن عهوننند نشجو نن

الی نبانذکرن سننعد نم نننه نشمهندرن  ننلی کنبان  زلان حرو ینن ینتسهیاخنرفههنننکلیلکننمه ید:

ن)خو بگهه،نتغذ ان،نو  ند نشجو ننون...(نخو هدنبود.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login
https://arakmu.ac.ir/vcsc/fa


 

 


