
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  

  98-97 اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال تحصیلی
 

 

 .نمایید مطالعه دقت با را زیر نکات نام ازثبت قبل شدگان پذیرفته 

   : فرایند ثبت نام در دو مرحله انجام می گردد
 

 اطالعات و مشخصات و  مراجعه  http://registration.iums.ac.ir   آدرس به : اول مرحله
  .نمایید اسکن را نیاز مورد مدارك و تکمیل را شده خواسته

 در نام ثبت فرایند نمودن قطعی جهت ، اولیه نام ثبت انجام و اول مرحله ازطی پس : دوم مرحله
 جهت اقدام عدم است بدیهی  .فرمایید مراجعه توانبخشی علوم دانشکده به شده اعالم تاریخ

 .شد خواهد تلقی تحصیل از انصراف منزله به  مراحل از درهریک نام ثبت

 
 :مرحله اول بصورت الکترونیکی

 جهت 97 شهریور 30 جمعه لغایت 97 شهریور 25 یکشنبه ازتاریخ شدگان پذیرفته کلیه- 
       :کنند مراجعه زیر نشانی به ذیل مشروحه مدارك اسکن و نام ثبت فرمهاي کمیلت

http://registration.iums.ac.ir    
  

   :نام ثبت هاي فرم اسکن و تکمیل - 1

 .دباش می الزامی شدگان پذیرفته کلیه براي  1 شماره فرم  )الف 

 در تحصیلی سوابق دروس نمرات در تناقض داراي شدگان پذیرفته براي   2 هشمار فرم )ب 
 سراسري آزمون

 رزمندگان شاهد، ،1 منطقه شدگان پذیرفته مخصوص 4 شماره فرم )ج 

 3و2 منطقه شدگان پذیرفته مخصوص 6 شماره فرم )د 

  )دانشجویی وام خوابگاه،( رفاهی تسهیالت از استفاده متقاضیان براي محضري تعهد فرم :توجه
 )باشد شده اخذ 1397 ماه شهریور 31 تاریخ تا که( دانشگاهی پیش دوره پایان گواهی - 2

 نوع که دانشگاهی پیش مرکز مدیر امضاء و مهر با متوسطه آموزش جدید نظام داوطلبان براي
 شده قید درآن دانشگاهی پیش مدرك اخذ محل شهرستان و بخش دانشگاهی، پیش گواهی

 .باشد

 



 نظام داوطلبان براي دیپلم ماقبل سال و متوسطه آموزش جدید نظام متوسطه دیپلم گواهی  - 3
 هنرستان یا و دبیرستان مدیر امضاء مهرو با متوسطه آموزش جدید

 )برگ یک در( متوسطه ساله سه دوره نمرات ریز کلی کارنامه  - 4

 )برگ یک در( دانشگاهی پیش دوره نمرات ریز کلی کارنامه -5

 دبیرستان مدیر امضاء و مهر با متوسطه آموزش قدیم نظام چهارساله دوره گواهی -6

 پذیرفته براي  ارشد کارشناسی / کارشناسی / ردانیکا دوره مدرك گواهی و کلی کارنامه -7
 درخواست فرم ، فوق مقاطع بودن دارا صورت در.(اند نموده نام ثبت فوق مدرك با که شدگانی

  )گردد اسکن و تکمیل قبل مقاطع تحصیلی مدارك
 در با فوق درخواست جهت( دانشگاهی پیش دوره تحصیلی تاییدیه درخواست رسید قبض - 8

 )نمایید مراجعه دولت پیشخوان دفتر به خود دانشگاهی پیش دوره گواهی داشتن دست

 عکس و ) صفحات ازکلیه ( شناسنامه تصویر -9

 )رو دو از( ملی تصویرکارت -10

 ایثارگران به مربوط فرم  اسکن و وتکمیل وایثارگران شهداء ازسهیمه استفاده گواهی -11

 آقایان براي بخدمت اعزام برگه یا عمومی وظیفه دوره خدمت پایان یا معافیت مدرك - 12
  آن از قبل و 79 متولدین

 )شده تایپ بصورت مشمولین کلیه جهت تحصیلی معافیت درخواست فرم تکمیل(   

  9انتظامی پرسنل  جهت تحصیل ادامه با موافقت گواهی(   
  )انصرافی دانشجویان جهت قبلی تحصیل محل دانشگاه از تحصیلی معافیت مجوز ارائه(   

 دولت کارمندان براي شرط و قید بدون و رسمی موافقت یا ساالنه مرخصی حکم اصل -13

  :بهیاري سهمیه با پرستاري کارشناسی رشته شدگان پذیرفته براي ضروري مدارك -14
      به دولتی غیر یا دولتی از اعم خدمت سابقه سال3 حداقل داشتن بر مبنی نامه معرفی -الف    

 خدمت محل پرستاري دفتر تایید با اشتغال محل دراستان بهیار عنوان           

   گواهی همراه به جدید نظام بهیاري یا قدیم نظام بهیاري متوسطه کامل دیپلم مدرك ارائه - ب   
  .باشد شده اخذ 1397 ماه شهریور 31  تاریخ تا که دانشگاهی پیش          

 دان بوده روزانه دوره دانشجوي که شدگانی پذیرفته براي قطعی انصراف مخصوص فرم - 15

 مشروحه معتبر شناسایی یا اقامتی مدارك از یکی ضروریست خارجی اتباع شدگان پذیرفته - 16
   :نمایند اسکن را ذیل

  معتبر خارجی اتباع ویژه هویت کارت- الف   
  )اعتبار ماه شش حداقل با اقامت پروانه داراي( معتبر گذرنامه - ب   



  ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي از صادره سیاسی پناهندگی دفترچه - ج   
 مهاجرین و اتباع امور کل اداره از صادره آمایش ششم مرحله دار مدت کشور از خروج برگ -د   

  کشور وزارت خارجی
  

  : خیلی مهم اتتذکر
 ساعت 24 حداقل از پس"مجددا است ضروري مدارك تائید و بودن ازتکمیل آگاهی جهت - 1

 .نمائید مشاهده را "شد انجام نام ثبت "پیام تا مراجعه سایت به  بعد اداري

 اقدام نقص رفع به نسبت "سریعا باید "باشد  می ناقص مدارك" پیام مشاهده درصورت - 2
  .شد خواهد اعالم شما به مدرك نقص است بدیهی.نمائید

  
 

 : مرحله دوم بصورت حضوري
  
فرم تاییدیه ثبت نام "  ، ""شد انجام نام ثبت" پیام ودریافت مدارك ازتکمیل اطمینان از پس 

  روز از شده  اسکن مدارك اصل  با همراه و نموده چاپ را  دانشجویی شماره داراي "موقت
 14 لغایت  صبح 9 ساعت از 1397 مهر 4 چهارشنبه لغایت 97 شهریور 31 شنبه 

 .گردید خواهد لغو شما نام ثبت اینصورت درغیر نمائید  ارائه توانبخشی علوم دانشکده به  

  
 ------------------------------------------------------------------  

 : وضروري مهم نکات
 .باشد می دسترسی قابل   97 شهریور 25 یکشنبه روز از نام ثبت سایت - 

 .بود خواهد 97 مهر  7  ازتاریخ  98-97 اول نیمسال کالسهاي شروع - 

 به آن   رسید ارائه و دولت پیشخوان دفتر از دانشگاهی پیش دوره تحصیلی تاییدیه درخواست - 
 .است الزامی شدگان پذیرفته کلیه براي  دانشکده

 به  دانشکده آموزش اداره به مدارك اصل ارائه و نام ثبت از پس  شدگان پذیرفته - 
 براي ( دهند انجام اینترنتی واحد انتخاب سما سامانه در و مراجعه sama.iums.ac.ir  آدرس

 رشته هر به مربوط آموزشی گروه به ، دانشکده به مراجعه زمان در که است الزم واحد انتخاب
   )نمایند دریافت اند شده تعیین گروه توسط که وريمشا اساتید از را الزم راهنمایی و مراجعه

  



 آدرس به دانشجویی معاونت سایت به رفاهی امکانات از اطالع درخصوص **
  .نمایید  مراجعه vcs.iums.ac.ir سایت

 
 86702217 تلفن شماره با مدارك واسکن ارسال در درصورت اشکال فنی - 

با شماره هاي ) وام دانشجویی ،تغذیه سندتعهدمحضري، خوابگاه،(درارتباط با مسائل رفاهی  -
 : زیر تماس بگیرید

 88622661 و 8 6703703  : رفاه اداره

     86703712:           خوابگاهها اداره

    86703582:               بدنی تربیت

   
   
  
 

 
 
 
  

 

  نشانی دانشکده علوم توانبخشی 
میدان مادر خیابان - خیابان میرداماد -تهران

 22222059    تلفن      شهید شاه نظري

 

   

 

 


