
 

  

 

ضمن عرض سالم و تبريک به مناسبت موفقیت شما در اين ازمون و آرزوی توفیق الهی ،خواهشمند است  گرامی پذيرفته شدگان  

 قبل از ثبت نام نکات زير را با دقت مطالعه نمايید . 

سددامانه به  08/07/1401 لغايت 03/07/1401 تاريخ از جهت ثبت نام اينترنتی می بايسددتمرحله اول : کلیه پذيرفته شدددگان 

http://registration.iums.ac.ir   و رمز عبور( مراجعه به عنوان کد ملی/شددمارش شددناسددنامه و به عنوان کدکاربری )کدملی

دادش مراحل ثبت نام را ادامه تائیديه ثبت نام موقت مدارک اقدام و تا دريافت  اصل نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شدش و اسکن

  پرينت گواهی ثبت نام موقت از سامانه ثبت نام اخذ و در موعد مقرر به دانشکدش مربوطه به منظور ثبت نام قطعی ارائه نمائید. و

 اسکن اصل مدارک الزامی است.و (  6يا 4و  1تکمیل فرم ثبت نام )شمارش برای ثبت نام، -1

)ثبت نام مورد سددداعت( بايد مادداه به سدددايت مراجعه نمودش تا پیام  48جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک )ظرف  –2

 را مشاهدش نمائید. تائيد است((

شاهدش پیام  –3 صورت م شد((در سال  ))مدارك ناقص مي با سبت به رفع نقص اقدام و مادداه مدارک مربوطه را ار سريعاه ن بايد 

  نمائید.
الزم اسدددت پرينت گواهی ثبت نام موقت از  ))ثبت نام مورد تائيد استتت((پس از اطمینان از تکمیل مدارک و دريافت پیام  -4

 سامانه ثبت نام اخذ و در موعد مقرر به دانشکدش مربوطه به منظور ثبت نام قطعی ارائه نمائید.

 :مهم تذکرات

 .مراجعه نمايیددانشکدش مربوطه  سايتجهت اطالع از زمان شروع کالسها، انتخاب واحد و تحويل اصل مدارک به 

صراف بودش وعدم ارسال و تايید  ضی در اين مورد پذيرفته نخواهد شد. مدارک در بازش زمانی تعیین شدش به منزله ان  هیچگونه اعترا

سال  شرکت در آزمون ورودی  صراف دهند يا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق  شگاش ان شدگانی که پس از ثبت نام در دان پذيرفته 

 بعد وزارت بهداشت برای اين مقطع را ندارند.

ستفادش ترجی سکن ا ستفادش از امکانات تلفن همراش از نرم افزار های ا صورت ا سکن گردد. در  سکنر ا ستفادش از ا حا مدارک الزم با ا

 نمايید . به هیچ وجه از مدارک عکس گرفته نشود.

شد. د شاو میبا شخص دان شدش از طريق ثبت نام الکترونیکی به عهدش  سال  صحت کلیه اطالعات و مدارک ار سئولیت  صورت م ر 

 ارسال اطالعات و مدارک غیرواقعی ثبت نام کان لم يکن کرديدش و دانشگاش مسئولیتی در اين موارد نخواهد داشت.

به روز رسانی می شود. خواهشمند است از  (edu.iums.ac.ir) کلیه اطالعات مربوط به ثبت نام از طريق سايت معاونت آموزشی 

شکل در ثبت نام از تاريخ  سؤال و يا م شتن هرگونه  صورت دا سايت پیگیری نمائید. در  08/07/1401لغايت   03/07/1401طريق 

 86702213می توانید با شدددمارش تلفن های   15:00لغايت  8:30( از سددداعت و تعطیل )به غیر از روزهای پنج شدددنبه و جمعه

)واحد رايانه( تماس  867022 17( و درصورت اشکال فنی در ارسال مدارک با شمارش تلفنپذيرش و ثبت نام )ادارش  86702212و

 حاصل فرمائید.

 مديريت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                                  

 دانشگاش علوم پزشکی ايران                                                                                           

 راهنمای ثبت نام
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