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قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران 

با سالم و آرزوي موفقيت،

    پذیرفتهشدگان گرامی ضروری است جهت ثبت نام اینترنتی از روز شنبه مورخ دوم مهرماه ١٤٠١ لغایت چهارشنبه ششم مهرماه 
١٤٠١ با مراجعه به سایت ثبت نام به آدرس  https://sipad.tums.ac.ir/stdnew  و وارد نمودن کد ملی به عنوان کد کاربری 
و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور با تکمیل فرمها و اسکن مدارک ثبتنامی مشروحه زیر نسبت به ثبتنام اینترنتی خود اقدام 

نمایند. بدیهی است عدم ثبتنام در تاریخ فوق به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
توجه: الزامی است کلیه مدارک با فرمت  JPEG وحجم کمتر از kb٥٠٠  جهت وضوح اسکن شود.

مدارك الزم براي ثبتنام اينترنتي:
 - تکميل فرم هاي ثبت نام 

- فرم شماره ١ مخصوص فارغ التحصیالن و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه های داخل و خارج از کشور
- فرم شماره ٢ فرم تعهد برای پذیرفته شدگان دارای تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دیپلم در آزمون 

سراسری
- فرم شماره ٣ فرم تعهد برای پذیرفته شدگان دارای تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی 

در آزمون سراسری
- فرم شماره ٤ مخصوص تعهد پذیرفته شدگان منطقه ١، شاهد ، رزمندگان

- فرم شماره ٦ مخصوص تعهد پذیرفته شدگان منطقه ٢ و ٣
فرم شماره ١٠ اخذ تعهد از دارندگان مدرک کاردانی" متقاضیان مرد" پذیرفته شده کاردانی رشته فوریت های پزشکی 

در آزمون سراسری
- فرم شماره ١٥ ویژه داوطلبین افغانی و عراقی

- فرم شماره ٢٠ فرم سند تعهد محضری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته فوریت های پزشکی ( سهمیه مناطق 
محروم قانون برقراری عدالت آموزشی)

فرم شماره ٢١ فرم سند تعهد محضری پذیرفته شدگان رشته های پزشکی و دندانپزشکی سهمیه بومی
 (kbوحجم کمتراز ٥٠ JPEG با فرمت) اسکن شناسنامه (ازکلیه صفحات ) وعکس٤*٣ -

- تصویرکارت ملی (پشت و رو)
- مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی + مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه + مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم + کارنامه 

تحصیلی دیپلم متوسطه ویژه نظام آموزشی ترمی واحدی
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- مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه( پایه دوازدهم  ٦-٣-٣)  + کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان( پایه دهم تا دوازدهم ویژه 
نظام جدید آموزشی ٦-٣-٣) 

- فرم انصراف ویژه دانشجویان اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاهها
- مدرک یا گواهی دوره کاردانی ویژه پذیرفته شدگان با مدرک کاردانی این دسته از پذیرفته شدگان با توجه به نوع دیپلم مدارک 

متوسطه را نیز باید اسکن نمایند.
- معرفی نامه مبنی بر داشتن سه سال خدمت + گواهینامه اشتغال به خدمت + مدرک دیپلم متوسطه بهیاری نظام قدیم و چهارساله 
و یا نظام جدید ٦-٣-٣ ویا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی به اضافه مدرک پیش انشگاهی مورد تایید وزارت 

آموزش و پرورش حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٦/٣١ ویژه پذیرفته شدگان با مدرک بهیاری
- مدرک دال بر بومی بودن ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه بومی

- سند تعهد محضری تهیه و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه بومی بر اساس فرم های شماره ٢٠ و 
٢١ ( اصل سند مذکور باید هنگام ثبت نام حضوری تحویل کارشناس دانشکده مربوطه گردد.) جهت اطالع از نحوه تنظیم سند 

به سایت امور حقوقی دانشگاه به آدرس /https://vcmdrp.tums.ac.ir  مراجعه نمایید.
- گواهی استفاده از سهیمه شهداء و ایثارگران (ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه شاهد و ایثارگر)

- تصویر کارنامه قبولی اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری
- کارت پایان یا معافیت از خدمت نظاموظیفه برای آقایان به صورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز پلیس+١٠

- پذیرفتهشدگان اتباع خارجی ضروری است یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل را اسکن نمایند.
الف: کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر

ب : گذرنامه معتبر (با حداقل شش ماه اقامت معتبر)
ج : دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

د: اخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع  و مهاجرین خارجی وزارت کشور
- کلیه پذیرفته شدگان موظفند جهت دریافت تاییدیه تحصیلی دیپلم متوسطه خود با مراجعه به سامانه صدور برخط 
تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس www.emt.medu.ir  ثبت نام نموده و کد پیگری دریافت و کد 

مذکور را هنگام ثبت نام در صفحه ثبت مشخصات مقاطع تحصیلی قبلی قسمت توضیحات وارد نمایند.
- جهت کسب اطالعات الزم در خصوص امکانات رفاهی، خوابگاه و صدور کارت دانشجویی به سایت معاونت 

دانشجویی به آدرس http://vsca.tums.ac.ir مراجعه فرمایید. شماره تلفن امور رفاهی ٨٨٣٥٢١٧٦
  http://intlcollege.tums.ac.ir/Z1sgo جهت اطالع از برنامه های آزمون سطح بندی زبان انگلیسی به آدرس-

مراجعه نمایید .شرکت در آزمون فوق جهت انتخاب درس زبان انگلیسی شما الزامی است.
-جهت اطالع از برنامه های مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود به 

سایت  https://openday.tums.ac.ir  مراجعه نمایید.
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توجه:
  الف: جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است مجدداً بعد از حداکثر سه روزکاری به سایت مراجعه 
تا پیام ثبتنام انجام شد را مشاهده و رسید تاییدیه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوری در دانشکده پرینت نماید.

ب: در صورت مشاهده پیام مدارک ناقص میباشد باید سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام نمایید.
تاريخ ثبتنام حضوري: در خصوص ثبت نام حضوری و دریافت اصل مدارک از طریق سایت دانشکده مربوطه اطالع 

حاصل نمایید. 

 نشانی دانشکدهها تحت پوشش
نشانی شماره تماس کارشناسان دانشکده ردیف

ضلع شمالی دانشگاه تهران - خیابان پورسینا  - 
دانشکده پزشکی -ساختمان شماره ١-طبقه 

همکف-اطاق ١١٢

جهت اطالع برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده پزشکی به 

http://medicine.tums.ac.irنشانی

مراجعه فرمایید

٦٤٠٥٣٣٣٧

٦٤٠٥٣٤٦١

٦٤٠٥٣٣٢٥

آقای مرادی

خانم محمدی

خانم محرابی

پزشکی
١

نرسیده به میدان انقالب-خیابان قدس-
پژوهشکده دندانپزشکی-نیم طبقه اول-اداره 

آموزش

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده دندانپزشکی به 

http://dentistry.tums.ac.irنشانی

مراجعه فرمایید.

٨٣٣٨٤٢١٠

٤٢٧٩٤٢٠٩

خانم خبازپور( رشته 
دندانپزشکی)

خانم آصفی( کارشناسی 
ناپیوسته پروتز دندان)

دندانپزشکی
٢
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میدان انقالب-خیابان ١٦ آذر-ساختمان قدیم 
دانشکده داروسازی-طبقه سوم-اداره آموزش

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده داروسازی به 

http://pharmacy.tums.ac.ir/faنشانی

مراجعه فرمایید.

٦٤١٢١٢٨٥ آقای پورامیدی
داروسازی

٣

میدان توحید- خیابان نصرت شرقی-دانشکده 
پرستاری ومامایی-ساختمان شماره ٢( ساختمان 

مامایی)

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده پرستاری ومامایی به 

http://fnm.tums.ac.ir/نشانی

مراجعه فرمایید

٦١٠٥٤١٥٥

٦١٠٥٤١٥٩

٦١٠٥٤١٤٤

خانم امامی 
زاده(پرستاری)

آقای رشیدی 
زاد(پرستاری)

خانم امیری(مامایی)

پرستاری ومامائی
٤

خیابان انقالب-بعداز پیچ شمیران-جنب خیابان 
صفی علیشاه- طبقه همکف ساختمان مرکزی 

دانشکده توانبخشی

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکدهتوانبخشی به 

نشانی/http://rehab.tums.ac.ir مراجعه 
فرمایید

٧٧٥٢٠١٧٣

٧٧٥٣٠٦٧٠

خانم فراهانی(شنوایی 
شناسی) خانم 

اخالقی(گفتاردرمانی)

خانم جباری(فیزیوتراپی)

توانبخشی
٥
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میدان انقالب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، 
دانشکده

بهداشت ساختمان اداری.

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده بهداشت به نشانی 

 /http://sph.tums.ac.ir مراجعه فرمایید.

٤٢٩٣٣٢٤٣

٤٢٩٣٣٢٤٦

خانم پازوکی(رشته 
بهداشت عمومی)

خانم زرگر( رشته 
مهندسی بهداشت 

محیط)

بهداشت
٦

میدان انقالب- خیابان انقالب-خیابان قدس- 
کوچه شفیعی-ساختمان دانشکده پیراپزشکی-

طبقه اول

جهت اطالع از برنامه های دانشکده به سایت 
دانشکده پیراپزشکی به نشانی 

http://paramed.tums.ac.ir/fa مراجعه 

فرمایید

٦٦٩٥٤٢٣٤

٦٦٩٥٤٢٣٤

٦٦٩٥٤٢٢٨

خانم عطایی(رشته های 
رادیولوژی؛ کاردانی 
فوریت های پزشکی)

خانم سعادتی(رشته های 
فناوری اطالعات 

سالمت و اتاق عمل و 
کارشناسی فوریت های 

رپزشکی

خانم اسماعیلی( رشته 
های علوم آزمایشگاهی 

و هوشبری)

پیراپزشکی
٧
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جهت اطالع از برنامه های پردیس به سایت 
پردیس بین الملل به نشانی 

http://gsia.tums.ac.ir/icedu مراجعه 

فرمایید

٥٥٨٥١١٤١

٥٥٥٧٦١٣١

خانم رمضانی( رشته 
دندانپزشکی

خانم مخبریان( رشته 
داروسازی

پردیس بین الملل ٨

راهنمای درخواست معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان پسر

پذیرفته شدگان برای ثبت درخواست معافیت تحصیلی باید وارد سایت وظیفه عمومی (پنجره واحد خدمات فراجا)  -
به نشانی https://sakha.epolice.ir شوند.

ابتدا در سایت ثبت نام کنید و وارد سامانه احراز هویت خدمات فراجا شوید. راهنمای ثبت نام در بخش ثبت نام  -
موجود میباشد.

برای ثبت درخواست معافیت تحصیلی از مسیر وظیفه عمومی - درخواست معافیت تحصیلی داخلی اقدام نموده  -
و سپس در قسمت نوع درخواست: معافیت تحصیلی داخلی را انتخاب کرده، ثبت درخواست را بزنید و سایر 

مراحل را انجام دهید.
ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان شامل مراحل ذیل می باشد: -

ثبت اطالعات فردی .١
ثبت اطالعات تحصیلی مقطع قبلی .٢

ثبت اطالعات مقطع تحصیلی جدید و درخواست معافیت تحصیلی .٣
پرداخت هزینه درخواست .٤

که پس از پرداخت هزینه، درخواست دانشجو جهت بررسی سوابق و تایید به کاربر دانشگاه مربوط ارسال میشود. -
قبل از ثبت نام جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی، ابتدا قسمت پرسش و پاسخ سایت را مطالعه نمایید. -
پذیرفته شدگان برای ثبت درخواست معافیت تحصیلی می توانند از طریق دفاتر پلیس +١٠ نیز اقدام نمایند. -

پذیرفته شدگان دانشگاه که در حال گذراندن خدمت سربازی می باشند نیز باید در سایت ثبت درخواست کنند و  -
پس از تایید مجوز ثبت نام از دانشگاه می توانند از معاونت های وظیفه عمومی سراسرکشور مجوز ترخیص را 

دریافت و سپس نسبت به طی مراحل ترخیص از خدمت اقدام نمایند.
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پذیرفته شدگان باید تمامی مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود تا صدور مجوز ثبت نام از سوی وظیفه  -
عمومی را مشاهده و پیگیری نمایند و مجوز ثبت نام صادره از وظیفه عمومی یا برگه معافیت تحصیلی دانشجویی 
(نامه تاریخ، شماره وامضا دارد) را در میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی 

/http://mizekhedmat.tums.ac.ir  اسکن و ارسال نمایند.

از ادامه تحصیل دانشجویانی که برگه مجوز ثبت نام صادره از وظیفه عمومی خود را در مهلت مقرر اسکن و ارسال  -
ننمایند جلوگیری خواهدشد.

دانشجویانی که عدم صدور مجوز ثبت نام از سمت وظیفه عمومی برای ایشان صادر می گردد که می تواند به  -
علت عدم رعایت مقاطع پیش نیاز و ... باشد باید درخواست توجیه عدم صدور معافیت تحصیلی را تکمیل نموده 
و مدارک مورد نظر را برای وظیفه عمومی ارسال نمایند. ضمنا علت عدم صدور معافیت تحصیلی به دانشجو در 

کارتابل نشان داده می شود.
دانشجویان هنگامی که به سن ١٨ سالگی (سن مشمولیت) می رسند می توانند در سایت ثبت نام کنند (سن  -
مشمولیت = سال تولد + ١٨) به عنوان مثال شخصی که متولد ١٣٨٣/٠٧/١٧ می باشد در تاریخ ١٤٠١/٠٧/٠١ 

مشمول می شود.
براساس اعالم وظیفه عمومی، پذیرفته شدگان نیمسال دوم جهت راهنمایی برای ثبت و درخواست معافیت تحصیلی  -
با شماره تلفن گویا سازمان وظیفه به شماره ٠٩٦٤٨٠ تماس گرفته و از مشاوره کارشناسان وظیفه بهره مند شده و 
سپس در سایت وظیفه ثبت درخواست کنند. (سایر دانشجویان هم برای مشاوره و راهنمایی می توانند با این 

شماره تماس بگیرند).
دانشجویان در تکمیل فرم درخواست معافیت تحصیلی نظیر مقطع تحصیلی، شروع به تحصیل، رشته تحصیلی و  -

مقطع قبلی و نام دانشگاه دقت کافی نمایند.
معافیت تحصیلی دانش آموزی و تایید شرایط اولیه مشمول مورد قبول نمی باشد. از ارسال آن به میز خدمت  -

دانشگاه و دانشکده خودداری نمایید.
مهلت ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه وظیفه یک ماه می باشد، در غیر این صورت از ادامه تحصیل  -

شخص جلوگیری خواهد شد.
دانشجویان برای جستجوی نام دانشگاه به اینصورت عمل کنند: دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده مورد نظر -
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کد اختصاصی دانشکده های این دانشگاه جهت ثبت معافیت تحصیلی: -
کد دانشکده نام دانشکده کد دانشکده نام دانشکده

٢٥٩٥٢١
دانشکده پرستاری و 

مامایی
٢٥٩٥١٥ دانشکده پزشکی

٢٥٩٥٢٣ دانشکده پیراپزشکی ٢٥٩٥١٧ دانشکده داروسازی
٢٥٩٥٢٥ دانشکده توانبخشی ٢٥٩٥١٩ دانشکده دندانپزشکی

٢٥٩٥٢٧ دانشکده بهداشت

جدول رشته ها و دانشکده ها -

رشته ها نام دانشکده
پزشکی دانشکده پزشکی

داروسازی دانشکده داروسازی
دندانپزشکی - ساخت پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی

بهداشت عمومی - مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت
پرستاری - مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

تکنولوژی پرتوشناسی - تکنولوژی پرتودرمانی - تکنولوژی اتاق عمل - هوشبری - 
علوم آزمایشگاهی - فناوری اطالعات سالمت - فوریت های پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

فیزیوتراپی - گفتار درمانی - شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی


