
 
 

سال تحصیلي  داروسازي ،دستیاري(PhDپذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي ) توجه قابل

2041/2042 

 گرامی داوطلب شما قبولی بمناسبت تبریک و احترام و ادب عرض و باسالم

  

 بد   كدملي   نموودن  وارد با آن فرایند تکمیل و منا ثبت براي 10/30/1031 لغايت 30/30/1031 تاریخ از است خواهشمند      

 عندوان  بد   كملي  از باشنم ل  شناسنال  شماره فاقم ك  )داوطيبین  عبور رلز عنوان ب  شناسنال  شماره و كاربري كم عنوان

 سوک  ا بوه  نسوبت  و مراجعوه   https://sipad.tums.ac.ir/stdnew سوایت  به نماينم( استفاده عبور رلز و كاربري كم

 تعجیول  و تسریع ،مقاطع سایر شدگان پذیرفته از نام ثبت تداخل دلیل به است ذكر به الزم فرمایند. اقدام اینترنتی نام ثبت و مدارك

 مراتب و تلقی انصراف بمنزله مقرر موعد در آن نهایی تائید و مدارك تکمیل عدم است بدیهی .بود خواهد نامتنا مزید فوق امر در

 باشد. می 2041/2042 تحصیلی سال اول نیمسال از دوره شروع ضمناً .شد خواهد اعالم متبوع وزارت به

 

   :مهم خیلي توجه

 به )گزینش( یمعمو صالحیت سیربر هاي فرم تکمیل براي اینترنتی نام ثبت از قبل شدگان پذیرفته است ضروري :الف

 و كواربري  كود  عنوان به ملی )كد .دنمایفر اقدام گزینش ها فرم تکمیل به نسبت و عهجرام Sajed.tums.ac.ir  سایت

 خواسوته  اطالعوات  تکمیول  چگوونگی  براي توجه: نمایند(. مراجعه عبور كلمه فراموشی گزینه به عبور رمز دریافت براي

 فرمهواي  تکمیول  عودم  صوورت  در اسوت  بدیهی گردد. مراجعه سامانه ابتداي در دانشجویان و دستیاران راهنماي به شده

 توا  04/8 سواعت  از اداري روزهواي  در لوزوم  درصوورت  رسوید.  نخواهود  تایید مرحله به و ناقص نام ثبت فرایند مذكور

 سرامانه  در شررو   برراي  مهم: )نکته .فرمایید حاصل تماس 88720202 ثابت تلف  و 47028991990 تلف  با 04/20

 .د(نمايی استفاده عبور كلمه فراموشي گزينه زا ساجد

 

 :اينترنتي نام ثبت جهت نیاز مورد مدارك

 تعهود  سوند  فورم  دریافت براي) قبولی سهمیه براساس كشور رسمی دفاتراسناد در شده ثبت محضري تعهد سند اسک   -2

 بوا  شودگان  قبوول  محضري تعهد سند جاي به ملکی وثیقه سپردن نحوه از اطالع براي و فرمایید كلیک اينجا محضري

 نماییود.  كلیوک  اینجوا  و مراجعوه  دانشگاه حقوقی امور سایت به ضامنی  شرایط و آزاد و محروم مناطفق سهمیه استفاده
-https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87
-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85
-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
-%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8

https://sipad.tums.ac.ir/stdnew
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C


 
 

-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C

5%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B   
 

 اسوناد  دفواتر  در تعهود  اخوذ  از پیش  حقوقی مشاوره و محضري تعهد سند تنظیم درخصوص سوال هرگونه درصورت ضمناً

 حاصول  تمواس  موذكور  دفتور  سایت در مندرج هاي شماره سایر و 02820000 شماره با دانشگاه دفترحقوقی با كشور رسمی

  .ماییدفر

  نامی ثبت هاي فرم اسک  و تکمیل -1

 )بوراي  2042 مواه  شوهریور  02 توا  ازتحصویل  برفراغوت  مبنوی  گواهی یا و قبل مقطع موقت گواهی یا دانشنامه اسک    -0

 (آخر ترم دانشجویان

 KB 50 از كمتر حجم و JPEG فرلت با 0*0 عكس  0*0 عکس و ملی كارت صفحات( )تمام شناسنامه اسک  -0

 بوه  )الزم سوازمان  مقوام  باالتری  سوي از تحصیل ادامه با شرط و قید بدون موافقت بر مبنی استخدام محل از نامه ارائه -2

 ماموریوت  حکوم  رونوشوت  ارائوه  ضومناً  .(باشوند  می فوق مدرك اسک  به ملزم پیمانی و رسمی مستخدمی  است ذكر

 و سوازمانها  هوا،  وزراتخانوه  پیموانی  یا و رسمی استخدام در كه شدگانی پذیرفته براي حقوق بدون مرخصی یا آموزشی

 (گردد تحویل مدارك اصل ارائه درحی  نبودن آماده )درصورت.باشند می و... نهادها

  24 + پلیس مراكز از آن تعویض گواهی یا و آقایان براي وظیفه نظام ازخدمت معافیت یا پایان هوشمند كارت تصویر -0

 سووایت بووه مراجعووه بووا سووریعاً اسووت الزم تحصوویلی معافیووت از منوودي بهووره بووراي مشوومول شوودگان پذیرفتووه -0-2
https://sakha.epolice.ir       وارد پرتال جامع سازمانی شده و نسبت بوه ثبوت درخواسوت معافیوت

 اقاموت  محول  شوهر  عموومی  وظیفوه  اداره بهتحصیلی اقدام فرمایند. بدیهی است قبل از آن ضرورتاً با مراجعه 

  آورید. بعمل الزم اقدام خویش (ارشد )كارشناسی قبلی مقطع تحصیلی معافیت اتمام و ثبت به نسبت

 و اقودام  خدمت از ترخیص تقاضاي ثبت به نسب الذكر فوق سایت طریق از بایستی می نیز سرباز شدگان پذیرفته  -0-1

 تمعافیو  درخواسوت  ثبوت  بوه  نسوبت  مجدداً باشد، ساعت 08 از تر طوالنی بایستی نمی قاعدتاً كه آن تایید از پس

 از تورخیص  بوراي  افوراد  ایو   كوه  نماید می اضافه اطالع )مزید فرمایند. پیگیري و اقدام سایت در خویش تحصیلی

   داشت(. نخواهند دانشگاه از قبولی نامه ارائه به نیازي خدمت

 فویلم  www.vazifeh.police.ir سایت آموزش بخش به مراجعه با توانند می لزوم صورت در عزیز داوطلبی   -0-0

 نمایند. اطالع كسب و مالحظه را كشور داخل تحصیلی معافیت ثبت راهنماي آموزشی هاي

 لینک فیلم آموزشی راهنماي ثبت معافیت تحصیلی داخل كشور -0-0

https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995 

 

https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://vcmdrp.tums.ac.ir/content/5097/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://sakha.epolice.ir/
https://sakha.epolice.ir/
http://www.vazifeh.police.ir/
https://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995


 
 

 سوازمان  ويسو  از نوام  ثبت صدورمجوز تا را خود تحصیلی معافیت درخواست ثبت مراحل تمامی باید شدگان پذیرفته  -0-2

 گردد. صادر دارد( امضا و شماره و تاریخ نظر مورد )مجوز نام ثبت مجوز تا نمایند پیگیري عمومی وظیفه

 عدم بعلت تواند می گردد، می صادر عمومی وظیفه سازمان ازسوي آنان براي نام ثبت مجوز صدور عدم كه دانشجویانی -0-0

 تکمیول  را تحصویلی  معافیت صدور عدم توجیه درخواست است زمال موارد ای  در كه باشد و... نیاز پیش مقاطع رعایت

 در دانشوجو  به تحصیلی معافیت صدور عدم علت "ضمنا نمایند. ارسال عمومی وظیفه براي را موردنظر مدارك و نموده

 شود. می داده نشان كارتابل

 رشوته  تحصویل،  بوه  روعشو  تحصویلی،  مقطوع  درج هنگوام  بوه  و تحصیلی معافیت درخواست فرم تکمیل در دانشجویان -0-9

 بنمایند. كافی دقت قبلی مقطع و تحصیلی

 باشد. می ماه یک وظیفه سامانه در تحصیلی معافیت درخواست ثبت مهلت  -0-8

 كنند: عمل صورت ای  به دانشگاه نام جستجوي براي دانشجویان -0-7

 دانشکده )موردنظر( -دانشگاه علوم پزشکی تهران -0-24

 470084مشاوره وراهنمایی تلف  گویاي سازمان وظیفه عمومی جهت  -0-22

 
 انسانی نیروي طرح الیحه از ترخیص یا و معافیت یا پایان گواهی تصویر -9

   دانشجویان رفاه صندوق با بدهی تقسیط یا و حساب تسویه گواهی -8

   …)و شاهد ستاد نامه ایثارگري، یا رزمندگی )كارت سهمیه وضعیت دهنده نشان مدارك  -7

 رسمی( مربیان مازاد )سهمیه قطعی رسمی استخدام حکم -24

      

 و واحود  انتخواب  زموان  و نحووه  و هوا  كوالس  برگزاري چگونگی و بیشتر اتاطالع جهت لطفاً محترم كنندگان نام ثبت -

 دريافرت  برراي  .ماینود فر پیگیري و تماس دانشکده آموزش تلف  با یا و سایت به آموزشی گروه و دروس با آشنایی

 نمايید. كلیک اينجا دانشکده تلفن و سايت آدرس
 دانشووجویی معاونووت سووایت بووه و... خوابگوواه ،رفوواهی امکانووات از اطووالع و دانشووجوئی كووارت دریافووت بووراي -

 .فرمایند مراجعه  http://vsca.tums.ac.ir فرهنگی

 :توجه

 پیام تا مراجعه سایت به كاري ساعت  08 از بعد حداكثر "مجددا است ضروري مدارك وتائید بودن تکمیل از آگاهی جهت :الف 

 .دیمایفر پرینت و مشاهده را موقت نام ثبت تاییدیه رسید و مشاهده را شد انجام نام ثبت

  .یدیمافر اقدام نقص رفع به نسبت "سریعا لطفاً باشد می ناقص مدارك پیام مشاهده درصورت :ب

 شوماره  و  72033408 شوماره  بوه  دانشوگاه  آموزشی معاونت دبیرخانه با نام ثبت سایت در مشکل هرگونه بروز صورت در

   فرمایید. حاصل تماس 47041048077 آپ واتس

 

 حضوري نام ثبت تاريخ

http://vsca.tums.ac.ir/


 
 

 شودگان  پذیرفتوه  لطفاً باشد.می 40/48/2042 لغایت 42/48/2042 شنبه روز از مدارك اصل تحویل جهت حضوري نام ثبت تاریخ

 .مایندفر مراجعه پذیرش محل دانشکده به گزینش تاییدیه و هشد تایید نام ثبت پرینت و مدارك اصل داشت  دست در با

 مودیریت  واحود  بوه  انود شوده  قبول سهمیه غیر یا و سهمیه با كه افرادي از اعم ایثارگر و شاهد دانشجویان حضوري مراجعه :توج 

 .است الزامی نامثبت مراحل تکمیل و ایثارگري مدارك اصل ارائه جهت ایثارگر و شاهد دانشجویان امور

 


