
 بسمه تعالي

  

 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1044-1041سال  کارشناسي ارشداطالعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور 

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريک و خير مقدم خدمت خواهران و برادران عزيزي که در آزمون 

علوم پزشکی بوشهر پذيرفته شده اند، به اطالع می رساند با توجه به اينکه ثبت نام اوليه در دانشگاه  0011سال  کارشناسی ارشد

به صورت اينترنتی انجام می پذيرد، ضروريست قبل از ورود به سامانه ثبت نام مدارک ذيل به صورت فايل اسکن شده تهيه نموده و 

)کد  نام کاربريپذيرفته شدگان را انتخاب و بعد از وارد نمودن  نام ثبت آنالين، نام ثبت –در سايت دانشگاه قسمت دانشجويان 

( وارد سيستم شده و پس از مطالعه کامل راهنماي سيستم به ترتيب، فرم اطالعات خواسته شماره شناسنامهو کلمه عبور )ملی( 

 شده را تکميل نماييد.

 

 ثبت نام اينترنتيگام اول: 

 نياز:مدارک مورد 

 بيشتر باشد(. 051KBو حجم فايل نبايد از JPEGاسکن عکس )فرمت -0

 اسکن کارت ملی يا رسيد کارت ملی -2

اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه و صفحات توضيح دار شناسنامه در يک فايل. )صفحه دوم شناسنامه براي دارندگان  -3

 فحه دوم(شناسنامه جديد الزامی می باشد بدليل درج محل صدور در ص

 اسکن اصل مدرک تحصيلی ديپلم و پيش دانشگاهی. -0

 مقطع کارشناسیکن ريزنمرات اس –5

 گواهی وضعيت خدمت مشموالنيا  اسکن کارت پايان خدمت يا کارت معافيت -6

 دهنده اتمام تحصيل در مقطع کارناسی استدانشنامه کارشناسی و ريز نمرات و يا مدرکی که نشاناسکن  -7

 نامه موافقت محل کاراسکن   -8

 اسکن فرم استعداد درخشان -9

https://ems.bpums.ac.ir/


 براي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکی صندوق رفاه اسکن گواهی تسويه -01

 معرفی از طرحگواهی اتمام يا اسکن  -00

 کارنامه قبولی آزمون -02

 مهرماه می باشد. 00 چهارشنبهمهرلغايت  02 سه شنبهتاريخ ثبت نام اينترنتی از روز 

آدرس سامانه جامع آموزش دانشگاه عاوم پزشکی بوشهر جهت ثبت نام اينترنتی دانشجويان جديدالورود:  
https://ems.bpums.ac.ir 

 جهت دانشجويان پسر مشمول معافيت تحصيلی

دانشجويان پسر که داراي کارت پايان خدمت يا معافيت خدمت وظيفه عمومی نيستند و نياز به صدور معافيت تحصيلی دارند به 

 مراجعه و نسبت به درخواست صدور معافيت تحصيلی اقدام نمايند.  https://services.epolice.irسامانه نظام وظيفه به آدرس 

 

 

   گام دوم: ارسال مدارک پستي

 به آدرس دانشگاه ارسال فرماييد. 0011/19/31مدارک زير جهت پرونده دانشجويی از طريق پست پيشتاز تا تاريخ 

 گواهی موقتکارشناسی يا اصل مدرک  -الف -0

 ي آنها صادر نشده بايستی:اسال آخر که تاکنون اصل گواهی نامه مذکور بر جويانبراي دانش

پايان را ارسال ارسال نموده و تا صادر شده  دانشگاه محل تحصيل قبلیکه با مهر و امضاي  کارشناسیی موقت اصل گواه دختران:

به "محل تحصيل خود دريافت نموده و مجددا دانشگاهفرصت دارند اصل گواهی نامه پايان تحصيالت خود را از  0011آذرماه 

 دانشگاه ارسال دارند.

براي دانشجويان مشمول نظام وظيفه صدور اصل گواهی نامه پايان تحصيالت منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصيل در  پسران:

را  دانشگاه مقطع قبلبا مهر و امضاي کارشناسی شگاه می باشد، لذا اين عزيزان بايستی ابتدا همانند خانمها، گواهی موقت دان

تا اصل گواهی نامه  واهی اشتغال به تحصيل گرفته بهمراه مدارک خود ارسال داشته و پس از شروع به تحصيل از دانشکده خود گ

 نها صادر شده و سپس آنرا ارسال دارند.براي آ

 
  

 

https://ems.bpums.ac.ir/
https://ems.bpums.ac.ir/
https://ems.bpums.ac.ir/
https://services.epolice.ir/


 خدمات اداره – دانشگاه آموزش -بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پرديس – فارسی سلمان خ – ريشهر –آدرس دانشگاه: بوشهر 

 7508759577 کدپستی آموزشی

 177-33051112  تلفن تماس:

 

 .بعد از اتمام مراحل ثبت نام و جهت انتخاب واحد با دانشکده مربوطه تماس بگيرند دانشجويان همه

 

 برقرار تماس 19930273263  دانشجوهاي دوره مازاد )بين الملل( جهت اطالع از هزينه آموزش خود با شماره وات ساپ امورمالی

 .نمايند

  

 :177شماره تماس دانشکده هاي مربوطه با پيش شماره 

 177-33052227  فرد هاشمی آقاي –واحد تحصيالت تکميلی: سرکار خانم حسينی  

 (بيوشيمی و ميکروبيولوژي ارشد) بودي زنده خانم سرکار  19077731359دانشکده پزشکی: 

 (محيط بهداشت و بهداشت آموزش ارشد) اسالمی خانم سرکار  177-33051030هداشت: دانشکده ب

 جناب آقاي افراسيابی )ارشد کتابداري و هماتولوژي( 177 -33052207دانشکده پيراپزشکی: 

 صفوي خانم سرکار 177- 33051087( 8 داخلی)  دانشکده پرستاري و مامايی:

 سرکار خانم جمهيري 177 - 33050182( 017: )داخلی HSEدانشکده 

 

  

 

 کلمات کليدي: 
 

      بوشهر      علوم.پزشکی      دانشگاه      جديدالورود      دانشجويان      ثبت.نام

 

https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%ab%d8%a8%d8%aa.%d9%86%d8%a7%d9%85
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%ab%d8%a8%d8%aa.%d9%86%d8%a7%d9%85
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85.%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85.%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1
https://bpums.ac.ir/Fa/AnnounceTag/%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1

