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قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستانی سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩

با سالم و آرزوی موفقیت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد برای دانشجویان مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی؛ 

دندانپزشکی و کارشناسی رشته های فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوایی شناسی و کاردرمانی با ارائه دروس 

جدول ذیل به صورت مجازی ترم تابستانی برگزار نماید؛. ثبت نام کلیه دانشجویان متقاضی بدون در نظر 

گرفتن سهمیه قبولی آنها با رعایت ضوابط و شرایط ذیل در ترم تابستانی این دانشگاه بالمانع میباشد. 

دانشجویان جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر میتوانند از طریق همین سایت پیگیری نمایند.

نحوه ثبت نام:

متقاضیان سایر دانشگاهها میتوانند از روز چهارشنبه مورخ دوازدهم خردادماه ١٤٠٠ لغایت پایان وقت روز 

دوشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه ١٤٠٠ با مراجعه به آدرس 

-https://sipad.tums.ac.ir/fromguest و اسکن مدارک مشروحه ذیل جهت دریافت شماره 
دانشجویی ثبت نام نمایند. الزم به ذکر است دانشجویان پس از دریافت شماره دانشجویی باید طبق تقویم 

اعالم شده ذیل در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. 

١-فرم میهمان صادر شده توسط دانشگاه مبداء

٢- تمام صفحات شناسنامه

٣-کارت ملی(پشت و رو) 

٤-عکس

تذکر: 

- جهت آگاهی از تکمیل بودن و تایید مدارک ضروری است مجددا" بعد از حداکثر یک روز کاری به 

سایت مراجعه نمایید.

درصورت مشاهده پیام مدارک ناقص میباشد سریعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمایید

بدیهی است در غیر اینصورت ثبت نام شما تایید نخواهد شد.

- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیازی به ثبت نام ندارند ؛ لکن ضروری است هنگام انتخاب واحد 

باید دروس مورد تقاضای خود را انتخاب نمایند.  

تقویم ترم تابستانی:

زمان انتخاب واحد: از شنبه ١٤٠٠/٤/٥ لغایت سه شنبه ١٤٠٠/٤/٨ 

زمان برگزاری کالسها به صورت مجازی: از یکشنبه ١٤٠٠/٤/١٣ لغایت شنبه  ١٤٠٠/٥/١٦
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زمان برگزاری امتحانات: از شنبه ١٤٠٠/٥/٢٣ لغایت پنج شنبه ١٤٠٠/٦/١١

بازه ثبت نمرات: از یکشنبه ١٤٠٠/٥/٢٤ لغایت شنبه ١٤٠٠/٦/١٣

هرگونه اطالعات تکمیلی متعاقبا از طریق همین سایت اطالع رسانی خواهد.

شهریه:
-شهریه هرواحد نظری ٣/٦٠٠/٠٠٠ ریال

-شهریه هر واحد عملی ٤/٤٠٠/٠٠٠ ریال

الزامات آموزشی:

- حداکثر واحد در ترم تابستان ٦ واحد میباشد.(برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورت تایید ستاد 

دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مبداء اخذ ٨ واحد بالمانع است)

- مسئولیت تطابق واحد و رعایت پیش نیاز با دانشگاه مبداء میباشد.

- در صورت تکمیل بودن مدارک دانشجویان متقاضی صرفا در ترم تابستانی میهمان دانشگاه علوم پزشکی 

تهران میباشند.

جهت دریافت لیست دروس ارائه شده اینجا کلیک کنید.

                                               معاونت آموزشی دانشگاه


