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شیوع بیماری  ساند، با توجه به  سری به اطالع می ر سرا شدگان آزمون  با عرض تبریک به پذیرفته 

شی ویروس کرونا  شت و همچنین معاونت محترم آموز شی وزارت بهدا و تأکید معاونت محترم آموز

مبادرت به  بت نام به  ، بت نام و آموزش واردشگگگیور حیرریگگگوری، این دانشگگگ ار بر  بت نام به 

 99 /15/08طی روزهای  www.hamava.goums.ac.irاز طریق سگگایت  صگگورت اینترنتی

  نمودر است. 19/08/99لغایت 

به  م اسگگت راهنمای  بت نام الز، ام اینترنتیدانشگگیویان گرامی لاًاق لبا از ورود به سگگامانه  بت ن

در لالب  200kریم کمتر از  و مدارک ذیا را اسکن نمودر و با ماالعه نمائید به دلترا شرح زیر 
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 شناسنامه تمام صًحات تصویر -1

 )پشت و رو( ویر کارت ملیتص -2

 دیپلمیا مولت  مدرک اصاصویر ت -3

 پیش دانش اهییا مدرک  اصا تصویر -4

 ریزنمرات سه ساله دبیرستانتصویر  -5

 ریز نمرات پیش دانش اهی تصویر -6

  دیپلمتصویر تاییدیه  - -7

 تصویر تاییدیه پیش دانش اهی -8
تائیدیه "می بایسگگت با مراجعه به سگگامانه برای تاییدیه دیپلم و پیش دانشگگ اهی پذیرفته شگگدگانتبصگگرر   ** 

، فرم مربوطه را تکمیا نمودر و  https://emt.medu.irبه آدرس  "مدارک تحصگگیلی، وزارت آموزش و پرورش

  پس از  بت اطالعات و پرداخت هزینه، کد پی یری و تائیدیه پرداخت دریافت نمایند.

پذیرفته شدگان می بایست در مررله  بت نام الکترونیکی در دانش ار محا لبولی ، کد پی یری دریافت شدر از 

در محا مشخص شدر در سامانه  بت نام درج را  "تائیدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش "سامانه

 نمایند.

 

 

 

 

 



و در لسمت مربوطه  بت نام آنالین  از تکمیا، اسکن شوندفرم های ذیا چاپ شوند و پس  -

 بارگذاری شوند.
 

پذیرفته شدگان  فرم های

۱منطقه   

پذیرفته فرم های 

۳و  ۲ اطقمنشدگان   

پذیرفته  فرم های

اتباع خارجی شدگان  

پذیرفته فرم های 

مناطق محرومشدگان   

دانلود دانلود  دانلود  دانلود   

 

( لبا 14مارر ، موظف به سپردن تعهد محیری )فرم ش"مناطق محروم"پذیرفته شدگان سهمیه بومی  -

والع  بت نام می باشند. لذا می بایست فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیا به دفتر رقولی دانش ار،  از

سازمان مرکزی مراجعه نما ست شایان ذکیند. در  ضامن کارمند برای تکمیا فرم تعهد نیاز  ر ا به دو تا 

سمی یا پیمانی کمتر ا شد 20سنوات خدمت  ازستخدام ر صرر  و یا نیروی سال می با  3لراردادی تب

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تذکرات مهم مربوط به ثبت نام اینترنتی

س -1 ضروری ا شیویان جهت آگاهی از کاما بودن  بت نام و تأیید مدارک،  ساعت بعد از  48ت نهایت دان

 را مشاهدر نمایند. " بت نام انیام شدر"پیام سایت مراجعه نمودر تا میددا به   بت نام

 است باید سریعا نسبت به رفع نقص الدام نمایید. "مدارک نالص"در صورت مشاهدر پیام،  -2

 تماس:  های شماره

 017 -32457085 معاونت آموزشی

32453431- 017 

 221 -232-225-223داخلی های  017 -32452651

 017 -32451659 دانشکدر پزشکی

 01732458056 دانشکدر پرستاری و مامایی بویه

 01732451663 دانشکدر پیراپزشکی

 01732456103 دانشکدر بهداشت

 01732253500 وارد پردیس خودگردان
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