
 کارشناسی ارشد  ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره

 1400-1401سال تحصیلی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

صه علم و آگاهی         شما در عر سبت موفقیت  سپاس بیکران به درگاه ایزدمنان و تبریک و تهنیت به منا سیله  به  ، با  بدینو

ــاند :  ــدگان گرامی میرس ــال  اطالع پذیرفته ش ــرفاً 17/7/1400  لغایت  11/7/1400مدارك از تاریخثبت نام و ارس به ص

  . صورت می پذیرد http://registration.iums.ac.ir سامانه ثبت نام الکترونیکیاینترنتی و از طریق  	صورت

سکن مدارك در تاریخ هاي       ست جهت تکمیل فرم ثبت نام و ا شمند ا شده مراجعه    خواه سایت اعالم  فوق الذکر به 

  نمائید. بدیهی است عدم مراجعه جهت ثبت نام در تاریخ هاي یاد شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

  

  

 

 

  راهنماي ثبت نام 

  مدارك مورد نیاز جهت ثیت نام 

  میزان شهریه پذیرفته شدگان شهریه پرداز 

  آدرس و رشته هاي تحصیلی دانشکده ها 

  ها دریافت فرم 

  ثبت درخواست معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه در سامانه وظیفه عمومی 

 چکیده آئین نامه کارشناسی ارشد 

  

  

  

 Master-degree-students/https://jazb.iums.ac.ir/content/۴۵۴۴٠ (براي کلیه دانشجویان اجباري است)فرم گزینش 

  4۰۵۵۰j/n.ir۲https://bفرم اداره سالمت دانشجویی (براي تمامی دانشجویان ورودي جدید اجباري می باشد.)   

  ۹۱۳۸۴n.ir/n۲https://bفرم تعهد محضري (مخصوص دانشجویان استفاده از خوابگاه و تسهیالت رفاهی )

 ۱۳۶۵۳n.ir/j۲https://bد.)    فرم شناسنامه ورزشی (براي تمامی دانشجویان ورودي جدید اجباري می باش

  ccsm.behdasht.gov.ir/register :آدرس سامانه آنالین غربالگري روان

 ۲۸۴۳۵۴n.ir/۲https://b:  آدرس سامانه آنالین غربالگري جسمی

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

 

 آدرس هاي ذیل  معاونت دانشجویی، صالحیت عمومی از طریقدسترسی به فرمهاي  

 

 براي اطالع از روند ثبت نام بر روي هر یک از موارد ذیل کلیک نمایید

http://registration.iums.ac.ir/


                                                      

                              

 

بایســــت           گان می  ــد ته شــ نام اینترنتی      پذیرف بت  هت ث تاریخ  ج یت     11/7/1400از  غا نه     به   17/7/1400ل ما ــا ســ

http://registration.iums.ac.ir   سنامه به عنوان     و به عنوان کدکاربري (کدملی شنا سبت به   شماره  رمز عبور) مراجعه و ن

ــکن  ــده و اس ــته ش   وداده مراحل ثبت نام را ادامه تائیدیه ثبت نام موقت مدارك اقدام و تا دریافت  اصــل تکمیل اطالعات خواس

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

 )  و اسکن اصل مدارك الزامی است.2و  1براي ثبت نام، تکمیل فرم ثبت نام (شماره -1

((ثبت نام مورد ســاعت) باید مجدداً به ســایت مراجعه نموده تا پیام   48جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارك (ظرف  –2

 را مشاهده نمائید. تائید است))

شاهده پیام    –3 شد)) درصورت م سبت به رفع نقص اقدام و مجدداً مدارك مربوطه را ارسال       ((مدارك ناقص می با سریعاً ن باید 

   نمائید.

ــت پرینت گواهی ثبت نام موقت از     ((ثبت نام مورد تائید اســت))   پس از اطمینان از تکمیل مدارك و دریافت پیام    -4 الزم اسـ

 قرر به دانشکده مربوطه به منظور ثبت نام قطعی ارائه نمائید.سامانه ثبت نام اخذ و در موعد م

 :مهم تذکرات

 .مراجعه نمایید سایت دانشکده مربوطهجهت اطالع از زمان شروع کالسها، انتخاب واحد و تحویل اصل مدارك به 

  هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.  عدم ارسال و تایید مدارك در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف بوده و   

پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق شرکت در آزمون ورودي سال        

 بعد وزارت بهداشت براي این مقطع را ندارند.

سکن گردد. در صورت      سکنر ا ستفاده از ا ستفاده      ترجیحا مدارك الزم با ا سکن ا ستفاده از امکانات تلفن همراه از نرم افزار هاي ا ا

 نمایید . به هیچ وجه از مدارك عکس گرفته نشود.

شجو میباشد. در صورت             مسئولیت صحت کلیه اطالعات و مدارك ارسال شده از طریق ثبت نام الکترونیکی به عهده شخص دان

 یکن کردیده و دانشگاه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت. ارسال اطالعات و مدارك غیرواقعی ثبت نام کان لم

شی (     سایت معاونت آموز شمند       edu.iums.ac.irکلیه اطالعات مربوط به ثبت نام از طریق  شود. خواه سانی می  )  به روز ر

ــکل در ثبت نام از تاریخ    ــؤال و یا مش ــتن هرگونه س ــورت داش ــایت پیگیري نمائید. درص لغایت    11/7/1400اســت از طریق س

ــنبه و جمعه  ماه 17/7/1400 ــاعت و تعطیل (به غیر از روزهاي پنج ش ــماره تلفن هاي   14:00لغایت  8:30) از س می توانید با ش

 راهنماي ثبت نام

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


(واحد   867022 17(اداره تحصیالت تکمیلی) و درصورت اشکال فنی در ارسال مدارك با شماره تلفن       86702232و 86702229

 رایانه) تماس حاصل فرمائید.
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ب )تکمیل فرم ثبت نام دانشجویان غیر       	براي کلیه پذیرفته شدگان 2و  1تکمیل فرم هاي شماره  	الف) 

 )دوره روزانه پذیرفته شدگانتعهد ( 3شماره ج) تکمیل فرم       ایرانی غیر بورسیه براي اتباع خارجی

  کارت ملی (پشت و رو) 

 شناسنامه ( تمام صفحات)  

ضعیت نظام وظیفه    شان دهنده و شمند، کارت معافیت موقت با   مدرك ن (کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم هو

سامانه وظیفه       تارخ معتبر، برگه اعزام به خدمت بدون غیبت ست معافیت تحصیلی از  صویر کد رهگیري درخوا ، ت

 عمومی)

   3×4عکس  

قت            مه مو نا یا گواهی مه  نا ــ باشـــد                 مقطع قبلیدانشـ یل  ــ غت از تحصـ یانگر فرا ما که ن مدرك معتبري  یا                     و 

شجویان ترم آخر   شده اند     31/6/1400تا تاریخ که جهت دان صیل  صویر  فارغ التح صوص     ت شده مخ فرم تکمیل 

متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد       میانگین واحدهاي گذرانده شده دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی     

محل تحصیل قبلی  توسط دانشگاه   مندرج در دفترچه راهنماي آزمون کارشناسی ارشد که  قبالً    (معدل 1400سال  

 )و به مرکز سنجش ارسال گردیدهمهر و امضا شده 

ــجویانی که واحد پایان دارند و تاکنون موفق به دفاع از پایان نامه خود نگر              د ــورتیکه تا قبل از     اند دیده  انشـ        در صـ

  30/10/1400(نامه از محل تحصیل قبلی که دانشجو واحد پایان نامه داشته و تا تاریخ دفاع نمایند،  30/10/1400تاریخ 

 فارغ التحصیل خواهند شد)  

هاي  (این مدرك شامل فارغ التحصیالن رشته   دوره کارشناسی   یا توقف از طرح گواهی پایان یا معافیت از طرح  

 )فوریت هاي پزشکی می باشد.ي، اتاق عمل، هوشبري،بهداشت دهان و رادیولوژي، علوم آزمایشگاهی، پرستار

سا    2مدرك   سی   سال  شنا شدگان   براي بقه کار بالینی با مدرك کار شته کلیه پذیرفته  هاي زیر حداکثر تا تاریخ  ر

، مدیریت  پرســتاري اورژانس ،نوزادان  پرســتاري مراقبت هاي ویژه، پرســتاري مراقبت هاي ویژه  (31/6/1400

 ) پرستاري

(سابقه کار  افراد فاقد سابقه کار یا کسانی که سابقه کار بالینی آنها کمتر از دو سال میباشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.       

 قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد)

نامه کتبی بدون قید و شــرط براي ادامه تحصــیل از باالترین مقام مســئول اداري به هنگام ثبت نام جهت  موافقت  

 کلیه شاغلین اعم از رسمی و پیمانی 

 مدرك نشان دهنده استفاده از سهمیه رزمندگان 

 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام 



اخذ تاییدیه از دانشگاه محل   و نمونه کشوري  براي پذیرفته شدگان استعدادهاي درخشان با آزمون و بدون آزمون    

 )31/5/1400فراغت از تحصیل ( تاریخ تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر الزامی است.

ست        ضروری شدگان اتباع خارجی  سیه را تکمیل و به همراه     پذیرفته  شجویان غیر ایرانی غیر بور فرم ثبت نام دان

کلیه پذیرفته شدگان اتباع خارجی ملزم به  (ند یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل اسکن نمای    

 پرداخت شهریه می باشند.)

 صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورالف/ کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر      

 گذرنامه معتبر (داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار) /ب     

 سیاسی صادره از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایرانج/ دفترچه پناهندگی      

 د) دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران       

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معتبر براساس اعالم کارت آمایش آخرین  /ه     

 م ابتال به بیماریهاي عفونی و واگیر دار وعدم اعتیاد به موادمخدرو) دارا بودن ارائه گواهی معتبر مبنی برعد     
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از طریق درگاه الکترونیکی به میزان مبلغ تعیین شده در الزم است در زمان انتخاب واحد  سهمیه مازادذیرفته شدگان پ

جهت مشاهده جدول شهریه به منوي  اقدام نمایند.نسبت به واریز شهریه (براساس واحدهاي اخذ شده) سامانه مالی سما 

  حاشیه سایت معاونت آموزشی ویا  لینک زیر مراجعه نمایید.

https://edu.iums.ac.ir/files/edu/files/%D۹٪۸۵%D۸٪AD%D۸٪AA%D۹٪۸۸٪D۸٪A۷/%D۸
%B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C%D۹٪۸۷_۱۴۰۰-۱۴۰۱_-_Copy-۱.pdf  
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  شگاه علوم پرشکی ایراندان                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 میزان شهریه پذیرفته شدگان شهریه پرداز



 رشته هاي تحصیلی وآدرس دانشکده ها
 

 آدرس و شماره تماس دانشکده نام رشته هاي مصوب دانشکده

 پزشکـــی

 آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم  -بیمارستان میالدجنب  -بزرگراه شهید همت
 پزشکی ایران

 86703320و23تلفن: 

 فیزیک پزشکی

 ایمنی شناسی

 بیوشیمی 

 ویروس شناسی

 میکروب شناسی

 انگل شناسی

 علوم تشریحی

 قارچ شناسی

 فیزیولوژي

 آموزش پزشکی

 ژنتیک انسانی

 فناوري تصویر برداري پزشکی

 
 

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 فناوري اطالعات سالمت

 خیابان رشید یاسمی -خیابان ولیعصر
 88778069تلفن: 

 کتابداري و اطالع رسانی پزشکی

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 اقتصاد بهداشت

 انفورماتیک پزشکی

 ارزیابی فناوري سالمت

 ژورنالیسم پزشکی

 

 

 

 علوم توانبخشی

 فیزیوتراپی

 خیابان شهید شاه نظري -میدان مادر  -خیابان میرداماد 
 22269608تلفن: 

 کاردرمانی

 شنوایی سنجی

 گفتاردرمانی

 اعضاء مصنوعی

 مدیریت توانبخشی

 بینائی سنجی

 فیزیوتراپی ورزشی

 علوم رفتاري و سالمت روان

 روانشناسی بالینی

جنب  -کوچه شهیدمنصوري -نیایشخ  -خیابان ستارخان
 66551668تلفن:  -بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

 بهداشت روان

 سالمت سالمندي

 روانشناسی سالمت

 پیراپزشکی

 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

دانشگاه  -جنب بیمارستان میالد –بزرگراه شهید همت 
 علوم پزشکی ایران

 86704599تلفن: 

 فناوري پزشکیزیست 

 رادیوبیولوژي و حفاظت پرتوي

 اتاق عمل

 میکروبشناسی مواد غذائی



 آموزش هوشبري

 آدرس و شماره تماس دانشکده نام رشته هاي مصوب دانشکده

 پرستاري و مامایی

 پرستاري 

 خیابان رشید یاسمی -خیابان ولی عصر 

 43651312تلفن: 

 پرستاريمراقبت هاي ویژه 

 مامائی

 پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

 پرستاري سالمندي

 تکنولوژي گردش خون

 پرستاري اورژانس

 پرستاري توانبخشی

 پرستاري کودکان

 پرستاري داخلی جراحی

 پرستاري سالمت جامعه

 روان پرستاري

 مدیریت پرستاري

 مشاوره در مامایی

 بهداشت

 بهداشت حرفه اي

دانشگاه  -جنب بیمارستان میالد –بزرگراه شهید همت 

 علوم پزشکی ایران

 86704777تلفن: 

 مهندسی بهداشت محیط

 آموزش بهداشت

 علوم تغذیه

 اپیدمیولوژي

 آمار زیستی

 علوم بهداشتی در تغذیه

 ارگونومی

 تغذیه بالینی

 )HSEومحیط زیست( مدیریت سالمت ایمنی

 تاریخ علوم پزشکی طب سنتی
نبش خیابان  -ضلع جنوبی پارك شهر -میدان حسن آباد

 310داخلی  55639667تلفن:  -بهشت

 نانوفناوریهاي پزشکی فناوریهاي نوین پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی -جنب برج میالد -بزرگراه همت

مرکز تحقیقات -ساختمان دانشکده پیراپزشکی -ایران

تلفن:  -دانشکده فناوریهاي نوین -سلولی مولکولی

86704606 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 epolice.irورود به سایت  

 قسمت وظیفه عمومی 

 خدمات اینترنتی وظیفه عمومی 

 ملی و کد سخا وود به پرتال جامع سازمانی از طریق درج کد 

 درخواست معافیت تحصیلی 

نیر میتوانید آن را  10: کد سخا بر روي برگه معافیت تحصیلی مقاطع قبلی نوشته شده در صورت نیاز با مراجعه به پلیس +تذکر

 دریافت نمایید.

سایت  ابتدا فیلم هاي آموزشی مربوط را یا از طریققبل از ثبت درخواست معافیت تحصیلی * پدیرفته شدگان 

Vazifeh.police.ir  و اطالعات خود را آماده و سپس نسبت به ثبت درخواست خود اقدام مالحظه و یا از طریق همین سایت

صادره در قسمت مدارك  تصویر کد رهگیريو بارگذاري  پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی اسکن شایان ذکر است نمایند.

 الزامی است.نظام وظیفه 

 48شدگان سرباز می توانند از طریق سایت فوق نسبت به تقاضاي ترخیص از خدمت اقدام و پس از تایید حداکثر ضمنا پذیرفته 

 .ساعت بعد مجددا نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود در سایت اقدام نمایند

رت لزوم پرینت گواهی قبولی از سامانه شایان ذکر است این افراد براي ترخیص نیازي به ارائه نامه قبولی از دانشگاه ندارند.درصو

 مرکز سنجش آموزش پزشکی اخذ شود .

پذیرفته شدگان باید تمامی مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود را تا صدور مجوز ثبت نام از سوي وظیفه عمومی 

را به دانشکده مربوطه تحویل اریخ و امضا است پیگیري نمایند و مجوز ثبت نام صادره از وظیفه عمومی که داراي شماره و ت

 نمایند.

از ادامه تحصیل دانشجویان مشمولی که برگه مجوز ثبت نام صادره از وظیفه عمومی خود را در مهلت مقرر(حداکثر یکماه پس از 

.ثبت نام)  تحویل ندهد جلوگیري خواهد شد  

.سال میباشد 3سنوات تحصیلی مجاز براي کارشناسی ارشد از نظر سازمان وظیفه عمومی تذکر:   

  

  مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                           

  دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                       

 ثبت درخواست معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه در سامانه وظیفه عمومی




