
 

                                                  

                            

 

تیي دددد    می  ای  ته شدددد  نیم اينترنتی پذيرف ب   ه  ث تیريخ ج ي   19/6/1401 از  غی نه ته  22/6/1401ل ای سددددی

http://registration.iums.ac.ir  ( اراجعه و ن ب  ته تکميل اطالعیت خواسته و رمز عبوربه عنوان کدکاربري کدملی )

پرين  مواهی ثب  نیم اوق  از  وداده اراحل ثب  نیم را ادااه تیئي يه ثب  نیم اوق  ا ارک اق ام و تی دريیف   اصل ش ه و اسکن

  سیاینه ثب  نیم اخذ و در اوع  اقرر ته دانشک ه ارتوطه ته انظور ثب  نیم قطعی ارائه نمیئي .

 (  و اسکن اصل ا ارک الزاای اس .2و  1تراي ثب  نیم، تکميل فرم ثب  نیم )شمیره -1

))ثبت نام مورد اج داً ته سددیي  اراجعه نموده تی پيیم  سددیع ( تیي   48جه  آمیهی از تکميل تود  و تیئي  ا ارک )ظرف  –2

 را اشیه ه نمیئي . تائيد است((

شیه ه پيیم  –3 صورت ا شد((در سیل  ))مدارك ناقص می با سريعیً ن ب  ته رفع نقص اق ام و اج داً ا ارک ارتوطه را ار تیي  

  نمیئي .
الزم اسددد  پرين  مواهی ثب  نیم اوق  از  ((استتت مورد تایيدثبت نام ))پس از اطمينی  از تکميل ا ارک و دريیف  پيیم -4

 سیاینه ثب  نیم اخذ و در اوع  اقرر ته دانشک ه ارتوطه ته انظور ثب  نیم قطعی ارائه نمیئي .

 :مهم تذکرات

 :زمانبندي مراحل ثبت نام 

o شهریورماه 30شهریور لغایت  27 :انتخاب واحد 

o ماه شهریور 28و  27ه: تحویل اصل مدارك به دانشکد  

o مهرماه 2 : شروع کالسها 

صراف توده و  مع ضی در اين اورد پذيرفته نخواه  ش . ارسیل و تیيي  ا ارک در تیزه زاینی تعيين ش ه ته انزله ان  هيچگونه اعترا

سیل  شرک  در آزاو  ورودي  صراف دهن  يی جه  ثب  نیم اراجعه نکنن  حق  شگیه ان ش مینی که پس از ثب  نیم در دان پذيرفته 

 را ن ارن .تع  وزارت ته اش  تراي اين اقطع 

ستفیده  سکن ا ستفیده از ااکینیت تلفن همراه از نرم افزار هیي ا صورت ا سکن مردد. در  سکنر ا ستفیده از ا ترجيحی ا ارک الزم تی ا

 نمیيي  . ته هيچ وجه از ا ارک عکس مرفته نشود.

شخص د ش ه از طريق ثب  نیم الکترونيکی ته عه ه  سیل  صح  کليه اطالعیت و ا ارک ار صورت ا ئولي   ش . در  شجو ايبی ان

 ارسیل اطالعیت و ا ارک غيرواقعی ثب  نیم کی  لم يکن کردي ه و دانشگیه ا ئوليتی در اين اوارد نخواه  داش .

(  ته روز رسینی ای شود. خواهشمن  اس  edu.iums.ac.irکليه اطالعیت ارتوط ته ثب  نیم از طريق سیي  اعیون  آاوزشی ) 

شکل در ثب  نیم از تیريخ  سؤال و يی ا شتن هرمونه  صورت دا سیي  پيگيري نمیئي . در  22/6/1401لغیي    19/6/1401از طريق 

 86702229ای تواني  تی شدددمیره تلفن هیي   14:00لغیي   8:30( از سدددیع  و تعطيل )ته غير از روزهیي پنج شدددنبه و جمعه

 راهنمای ثبت نام

http://amozesh.guilan.ac.ir/applicantlogin.asp
http://amozesh.guilan.ac.ir/applicantlogin.asp
http://amozesh.guilan.ac.ir/applicantlogin.asp
http://registration.iums.ac.ir/


)واح  رايینه( تمیس  867022 17)اداره تحصيالت تکميلی( و درصورت اشکیل فنی در ارسیل ا ارک تی شمیره تلفن 86702232و

 حیصل فرایئي .
 مدیریت امور آموزشی و تحصيالت تکميلی                                                                                  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                                          


