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 پذیرفته شدگان گرامی الزمست پس از طی  

 ،  گاهـــــفرآیند ثبت نام اینترنتی در سامانه ثبت نام دانش

 به منظور ثبت نام حضوری در تاریخ های تعیین شـده به 

 محل ثبت نام دردانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه و 

 انتخاب واحد خود در کالسهای درسی براساس برنامـه 

 نمایند. حضور پذیرفته شدگان از تاریخ  مربوطه شرکت

                                                                                                                       کالسهای درسی الزامی می باشد. مذکور در

       

اعالم اسامي پذيرفته 
 شدگان از سوي سازمان
سنجش آموزش كشور 

 دوم شهريور نيمه

 مراجعه به سايت معاونت آموزشي دانشگاه 
 http://vce.qums.ac.ir به نشاني:

 دريافت اطالعيه ثبت نام دانشگاه

مراجعه به سامانه ثبت نام اينترنتي 

به  ..…لغايت  ..… از تاريخدانشگاه 
 http://er.qums.ac.ir نشاني:

 ي در سامانهتكميل فرمهاي ثبت نام -1

 مدارك درخواستي ارسال فايل اسكن و -2
 توسط پذيرفته شده سامانه ثبت نامدر      

 

 اطالعات فرآيند ثبت نام ودريافت پيام 
شماره  وارسالي تكميل است مدارك 

 تاييديه ثبت نام پرينت دانشجويي 

 توسط پذيرفته شده

اطالعات فرآيند ثبت اصالح 
 نام و مدارك و ارسال مجدد

در بازه  توسط پذيرفته شده
  زماني ثبت نام اينترنتي

اطالعات  آيا
 فرآيند ثبت نام و

كامل  مدارك پايان فرآيند 

  ثبت نام

  اداره كل آموزشحضوري ثبت نام 

محل ثبت به  .....لغايت  ....از تاريخ مراجعه حضوري 
 نام تعيين شده 

 به نشاني: جهت كسب اطالعات بيشتر 
http://vce.qums.ac.ir  ردد.گمراجعه 

    مربوطه امور مربوط به دانشكده

انجام امور مربوطه اموزش دانشكده به كارشناسان جهت 
جهت كسب  آموزش مستقر در محل ثبت نام مراجعه گردد.

در بيشتربه آدرس سايت دانشكده مربوطه  اطالعات
 ثبت نام دانشگاه مراجعه گردد.ه اطالعي

 

 امور مربوط به امور رفاهي دانشجويان

امور رفاهي به كارشناسان  جهت انجام امور مربوط به
جهت كسب  مستقر در محل ثبت نام مراجعه گردد.

 http://vccs.qums.ac.irبيشتربه نشاني:  اطالعات
 مراجعه گردد.

و مدارك  يبررسي فرمهاي ثبت نام 
 خدمات آموزشيتوسط اداره ارسالي 

 دانشگاه
 صدور شناسنامه سالمتامور مربوط به 

صدور شناسنامه سالمت به  جهت انجام امور مربوط به
 كارشناسان مستقر درمحل ثبت نام مراجعه گردد.

 



                                                    

  


