
 غیرحضوریثبت نام  راهنمای

ست  شدگان می بای صی )پذیرفته  ص شی دوره دکتری تخ  6 تاریخدر ( Ph.Dپس از مطالعه چکیده مفاد آیین نامه آموز

  http://registration.iums.ac.irبه آدرس   سامانه ثبت نام اینترنتیبه  1401سال  ماهمهر  14لغایت ماه   مهر

سکن مدارک اقدام و تا )کدملی به عنوان کدکاربری و رمز عبور(  شده و ا سته  سبت به تکمیل اطالعات خوا مراجعه و ن

های ثبت نامی را نیز از ساااایت دانلود کرده و آن را  دریافت تائیدیه ثبت نام موقت مراحل ثبت نام را ادامه دهند و فرم

 )از طریق پساات یا ایمیل( رک به دانشااکده مربوطهتکمیل و به همراه پرینت تائیدیه ثبت نام موقت هنگام تحویل مدا

 د.ارائه دهن

سامانه جهت:تاکید میگردد ساعت( باید مجدداً  48آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک )ظرف  پس از آپلود مدارک در 

 ))ثبت نام شما مورد تائید است(( را در صفحه بررسی ها مشاهده نمائید.  به سایت مراجعه نموده تا پیام

 درصورت مشاهده پیام ))مدارک شما ناقص می باشد(( باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام نمائید.

 ایید موقت ثبت نام پس از تکمیل مراحل ثبت نام و بررسی کارشناسان قابل دریافت می باشدبدیهی است ت

لغایت  8:30از ساعت   1401سال  ماه مهر 14الی  6 درصورت داشتن هرگونه سؤال و یا مشکل در ثبت نام از تاریخ 

تکمیلی( و درصورت اشکال فنی در )اداره تحصیالت  86702229و  86702232 های می توانید با شماره تلفن 14:00

 .واحد رایانه( تماس حاصل فرمائید ) 86702217ارسال مدارک با شماره تلفن 

اختصاص داده میشود. لطفا از  ،شماره دانشجویی پس از پایان مهلت ثبت نام و تایید مدارک شما توسط اداره مربوطه

 خودداری کنید.حضوری مراجعه  یا وتلفنی تماس 

توسط گوشی تلفن همراه جداً خودداری نمایید. ضمن تاکید بر اسکن با  هامدارک و بارگذاری آن لطفا از تهیه عکس 
کیفیت و حجم مناسب از مدارک، الزم است صرفاً از اصل مدارک )نه کپی آن( اسکن تهیه شود. فرمت کلیه مدارک باید 

 باشد. kb 500 حجم. حداکثرو JPGبه صورت 

 می باشد. 1401مهر ماه سال  17مهر ماه لغایت  16مراجعه به دانشکده مربوطه و انتخاب واحد : حضوریثبت نام 

ضی در این مورد پذیرفته  صراف بوده و هیچگونه اعترا شده به منزله ان سال و تایید مدارک در بازه زمانی تعیین  عدم ار
ص شگاه ان شدگانی که پس از ثبت نام در دان شد. پذیرفته  شرکت نخواهد  راف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق 

 در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت برای این مقطع را ندارند.

ستفاده از امکانات تلفن همراه از نرم افزار های اسکن  سکنر اسکن گردد. در صورت ا ستفاده از ا ترجیحا مدارک الزم با ا
 گرفته نشود.استفاده نمایید . به هیچ وجه از مدارک عکس 

مسئولیت صحت کلیه اطالعات و مدارک ارسال شده از طریق ثبت نام الکترونیکی به عهده شخص دانشجو میباشد. در 
صااورت ارسااال اطالعات و مدارک ایرواقعی ثبت نام کان لم یکن کردیده و دانشااگاه مساائولیتی در این موارد نخواهد 

 داشت.
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