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  :مهم  توجه

اليت به صورت پيش فرض در قسمت فعثبت نام كنند  هيئت علميعنوان  با هيئت علميتمام اعضا  -١
(استاداني كه رشته آنها وجود ندارد ولي با پايان نامه ها همكاري دارند گزينه طرح باز ميشود.هاي شما 

  را انتخاب كنند.خارج از دانشگا آزاد (مدعوين)بعد از انتخاب دانشگاه در گزينه آخر 

گروه كارشناسان و با عنوان  ساير افرادي كه هيئت علمي نيستند مانند كارشناسان شوراها و پژوهش -٢

  ثبت نام نمايند. مديران

در  د و به صورت پيش فرضيرا انتخاب نماي غيرپزشكي دانشجويبايستي نوع ثبت نام  انشجود -٣
 . فعاليت شما قسمت پروپوزال غيرپزشكي وجود خواهد داشت

  توجه:

ضمن تشكر از ثبت نام شما، شناسه كاربري و  "ثبت نام در صورتي موفقيت آميز است كه پيغام - ١

ضمنايك پيامك به شماره تلفن  شما به آدرس پست الكترونيك اعالم شده ارسال گرديد، رمز عبور
 .مواجه شويد "شما نيز ارسال شد

پس از ورود اطالعات و زدن كليد ثبت، يك ايميل به آدرسي كه به عنوان آدرس پست الكترونيك خود  - ٢
مي باشد. در صورت عدم وجود  ثبت كرده ايد ارسال مي شود، كه حاوي نام كاربري و رمز عبور شما

ارسال شده   bulkو  trash،spam، ممكن است به يكي از فولدرهاي inboxنامه حاوي رمز عبور در 
  .باشد

با كليك روي  ،فراموش كرديديا آن را  رمز عبور به شما ارسال نشددر صورتي كه به هر دليل  -٣

و ثبت پست الكترونيك كه قبال در فرم ثبت نام وارد كرده ايد،   ام رمز عبورم را فراموش كردهگزينه 
 رمز عبور به ايميل شما ارسال مي گردد.

 ، خود مشخصاتبا ارسال  سال نشد،اردر صورتي كه نام كاربري باز هم به آدرس ايميل شما  -٤

  نام و نام خانوادگي و ايميل و شماره موبايل وارد شده در هنگام ثبت نام)،( شامل 

رمز عبور خود را از طريق پيام كوتاه  ٠٩٠٥٥٩٧٥٩٣٢شماره ه ب "درخواست پسورد "با موضوع 

د را صحيح وارد ام ثبت نام، شماره تلفن همراه خودريافت نماييد.الزمه همه اين موارد اين است كه هنگ
  در سريع ترين زمان ممكن موضوع بررسي و نتيجه اطالع داده مي شود.  كرده باشيد.

  
  



  رد محيط شويد.وا يا پيامك ميتوانيد و دريافت ايميل عد از ايجاد حساب كاربري ، ثبت نام ب

  هاي شما قرار ميگيرد. شمشكي رنگ كارتابل شما بر اساس نقنوار بر روي فعاليت شما بر  هدر صفحه اصلي عالو

  

  ٠٩٠۵۵٩٧۵٩٣٢ فقط بصورت پيامکشماره تلفن برای ارسال مشکالت يا سواالت پيش آمده 


