
 

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  دانشکده علوم توانبخشی
   موزشاداره آ

  

  کارشناسی مراحل ثبت نام اولیه و انتخاب واحد دانشجویان ترم اول

  :ثبت نام
 .و اطمینان از صحت ثبت مدارك توسط دانشجودر سما انجام ثبت نام به صورت الکترونیکی  .1

 .نام موقت توسط دانشجوپرینت تائیدیه ثبت  .2

دانشجو با در دست داشتن مدارك زیر در بازه زمانی معین جهت ثبت نام حضوري به دانشکده و کارشناس گروه آموزشی  .3
 .مربوطه مراجعه می نماید

 اصل گواهی پیش دانشگاهی و تصویر آن 

 اصل گواهی دوره سه ساله متوسطه و تصویر آن 

  ساله و تصویر ان 3ریزنمرات دوره 

  تصویر رسید پستی تائیدیه پیش دانشگاهی 

 2 سري تصویر تمام صفحات شناسنامه 

 2  سري تصویر کارت ملی پشت و رو 

 6  3*4قطعه عکس تمام رخ 

 ثبت نام و فرم هاي تعهد سازمان سنجش  هاي تکمیل شده فرم 

 تاییدیه کتبی مرکز بهداشت و اداره مشاوره دانشگاه 

 :به همراه ارائه مدارك ذیل براي آقایان تحصیلیدرخواست معافیت تکمیل فرم  .4

 تصویر گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی 

 تصویر کارت ملی 

 یک قطعه عکس 

  و یا شماره کارت  0210278444009ریال به شماره حساب  60000به مبلغ + 10ارائه رسید پرداخت هزینه پلیس
 به نام آقاي حسن پوررمضان 603769150727402

 یق کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن ثابت و همراه دانشجودرج آدرس دق 

 ).ن الزامی استرت معافیت می باشند ارائه تصویر آکسانی که داراي کارت پایان خدمت یا کا(

 ).خوابگاه و تغذیه(مراجعه دانشجو به کارشناس امور دانشجویی جهت انجام امور رفاهی  .5

 .مراجعه به کارشناس تربیت بدنی  .6

  



 

  :واحدانتخاب 
، برنامه هاي هفتگی دریافت کرده از سوي مدیران گروه به کمک کارشناس هاي گروه هاي آموزشی کارشناس برنامه ریزي. 1

                                      .                                                                                                   قرار می دهد و وب هاي آموزشی را در سیستم سما
 .استاد راهنماي تحصیلی، دانشجو را در نحوه انتخاب واحدهاي درسی راهنمایی می نماید .2

 .دانشجو، واحدهاي موردنظر خود را از جدول برنامه هفتگی انتخاب می نماید .3

 .انتخاب واحد می باشددانشجو، فقط در بازه زمانی ثبت نام، اعالم شده از سوي دانشگاه، موظف به  .4

 .دانشجو، واحدهاي انتخابی خود را در سیستم سما ثبت می نماید .5

کارشناس گروه آموزشی مربوطه، انتخاب واحد دانشجو را در سیستم سما درخصوص عدم رعایت پیش نیاز، رعایت  .6
 .سقف و کف واحد را کنترل و عدم تداخل زمان برگزاري واحدهاي درسی را چک می نماید

 .اعالم می داردبه رئیس اداره آموزش ناس گروه آموزشی مربوطه، اسامی دانشجویان در این خصوص را کارش .7

رئیس اداره آموزش، اشکاالت ثبت نام دانشجویان را بررسی نموده و نتیجه را به کارشناس گروه آموزشی مربوطه اعالم  .8
 .می دارد

 .انشجو را مطلع می نمایدکارشناس گروه آموزشی مربوطه، از وضعیت انتخاب واحد، د .9

 .می نمایدتأیید در سیستم سما استاد راهنماي تحصیلی، انتخاب واحد دانشجویان را  .11

  
 اداره آموزش

 1395شهریور : ویرایش   
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  فرایند ثبت نام دانشجو                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خیر                                                       

  

  بلی                         

  

    

 شروع

 دانشجو

 دانشجو

 تطبیق نام دانشجو با لیست کامپیوتري سازمان سنجش  -

 کنترل و تطبیق مدارك دانشجو با پرونده تحصیلی  -

 انتخاب واحد

 اطالع به دانشجو جهت تکمیل مدارك

 تکمیل مدارك

 ارسال مدارك به دانشگاه و اعالم اسامی عدم مراجعین

  کارشناس

  

 آیا مدارك کامل است؟

 پایان

 ثبت نام و اسکن مدارك در سایت دانشگاه

ارائه اصل مدارك به آموزش دانشکده طبق 
 برنامه اعالم شده در سایت دانشکده

 دانشجو
 کارشناس

 کارشناس

 دانشجو

 کارشناس


