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م است تصویر اسناد مورد نیاز را بر حسب اندازه و قالب تعیین شده تهیه الزقبل از ثبت نام 

تصاویر تنها با ویژگیهای اعالم شده قابلیت آپلود رو خواهند داشت و در صورت عدم ارسال تصاویر پذیرش غیرقابل نمایید. 

آماده نمایید و تصاویر مورد نیاز را  SAORGبررسی و مردود خواهد بود. لذا حتما قبل از شروع ثبت نام جهت دریافت کد 

 دام به ورود به سامانه نمایید.سپس اق

 ورود به سامانه-1

 

از  است الزم علوم پزشکی رفسنجانویژه متقاضیان غیرایرانی ادامه تحصیل در دانشگاه  SAORGجهت دریافت کد 

 طریق مرورگر ترجیحا گوگل کروم وارد سامانه به آدرس ذیل گردید.

http://saorg.ir:8081/ 
 

 

 فحه ای مشابه صفحه زیر مشاهده میگردد که نشان دهنده مراحل ثبت نام است.پس از اتصال به سامانه ص

 
 

 

 

 

http://saorg.ir:8081/
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 آماده سازی فرم جدید -2

 

افراد قبلی در صورتی که از این  اطالعاتمتقاضی جدید فرم را آماده سازی نموده و  اطالعاتاست برای درج  الزم

 Newمطابق تصویر زیر با کلیک بر روی گزینه دستگاه ثبت نام نموده اند پاک گردد و برای شخص جدید آماده گردد. 

 و سپس تایید پیغام ارسال شده فرم را آماده نمایید.
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 اطالعاتدرج -3

را مشابه تصویر ذیل  Application Formو سپس  FORMSبرای شروع فرآیند ثبت نام ابتدا بر روی منوی 

 گردید. اطالعاتانتخاب نمایید تا وارد مرحله درج 

 
 

ل نمایند است فرم را الزاما به زبان فارسی تکمی الزمکه متقاضیان ادامه تحصیل با تابعیت کشور افغانستان  کته مهم آنستن

ب نمایید. توجه نمایید هرگونه مغایرت سب اطالعاتاقدام به ثبت  )پاسپورت)و دقیقا بر اساس مشخصات درج شده در گذرنامه 

 گردد لذا بر اساس گذرنامه موارد زیر را تکمیل نمایید. رد درخواست و پذیرش می
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 گردد. اطالعاتبراساس راهنمای شماره های مشخص شده در صفحه دوم گذرنامه اقدام به ثبت 

 

 نام 1

  نام خانوادگی 2

  یا برگ سبز تردد Zتا  A حرف اول شماره گذرنامه از حروف 3

 است بیش از ده رقم شماره ثبت گردد. الزمبرای برگ سبز  )بز ترددیا برگ س)شماره های گذرنامه  4

 میالدیخ صدور گذرنامه به  تاری 5

 میالدیتاریخ تولد به  6

 (درپایین صفحه اول گذرنامه درج گردیده است)صدور گذرنامه یا برگ سبز تردد  7

 محل تولد 8

 (است حداقل هشت ماه دارای اعتبار در هنگام ثبت نام باشد الزمگذرنامه )تاریخ انقضای گذرنامه  9

 (زن –مرد )جنسیت  11

 کشور محل تولد 11

 تابعیت 12

 دین و مذهب 13

 دارای سند ازدواج و یا نکاح خط(متاهل  –مجرد )وضعیت تاهل  14

 تعداد فرزندان در صورت تاهل 15

 (ابت فعال و قابل دسترسی به همراه کد کشور محل سکونتتلفن همراه یا ث)  1تلفن شماره 16

 (تلفن همراه یا ثابت فعال و قابل دسترسی به همراه کد کشور محل سکونت)  2تلفن شماره 17

 وارد شده اقدام به ثبت موقت گردد. اطالعاتپس از بررسی صحت  18
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 و سوابق تحصیلی اطالعاتدرج -4

مقطع تحصیلی گذشته و رشته مورد درخواست جهت پذیرش را بر اساس رشته های  اطالعاتاست  الزمه در این مرحل

 درخواست میگردد. درج شده در فایل فراخوان به صورت دقیق درج نمایید. هرگونه مغایرت سبب رد

 .(میگردیداز آن فارغ التحصیل شده و یا  31/16/1411 مقطعی که تا تاریخ)آخرین مقطع تحصیلی  1

 .(که از آن فارغ التحصیل و اختتام یافته است)آخرین رشته تحصیلی  2

 نام آخرین مرکز تحصیلی که در آن تحصیل نموده اید نظیر دانشگاه فاریاب و یا دانشگاه کابل. 3

ت در غیراینصور. رددانتخاب گ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانو    82 نام دانشگاه مورد درخواست: توجه نمایید حتما کد 4
 متقاضیان خود دسترسی دارد اطالعاتامکان جابجایی و یا تغییرات وجود نخواهد داشت و هر دانشگاهی تنها به 

 میگردد  درج  7به صورت اتوماتیک بر اساس فیلد شماره  (معادل انگلسیی)نام دانشگاه مورد درخواست:  5

دانشگاه  را دارید.دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: مقطعی که قصد ادامه تحصیل و پذیرش آن در مقطع مورد درخواست 6
 فاقد مقطع کاردانی و رشته های مجموعه پزشکی می باشد.علوم پزشکی رفسنجان

را  درشته مورد درخواست: بسیار مهم است که دقیقا عنوان رشته ای که در فایل فراخوان مشاهده و انتخاب نموده ای 7
 جستجو و انتخاب نمایید. هرگونه مغایرت باعث رد درخواست و رشته انتخابی غیرقابل تغییر خواهد بود.

 درج می گردد.  7 به صورت اتوماتیک بر اساس فیلد شماره (معادل انگلسیی)رشته مورد درخواست:  8

 نیست. اطالعاتکد ثبت نام سازمان معرف: این قسمت را خالی بگذارید و نیازی به درج  9

را انتخاب نمایید تا به مرحله  (تایید موقت)  11 گزینه اطالعاتدر پایان ضمن بررسی مجدد و در صورت صحت  11
 بعدی بروید.
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 مشخصات افراد خانواده-5

 

هستند و امکان برقراری ارتباط به آنها  قید حیاتاست مشخصات دو نفر از اعضای خانواده که در  الزمدر این قسمت 

 دارد را وارد نمایید. وجود

 مشخصات نفر اول:

 نام و نام خانوادگی: به صورت کامل درج گردد-1

 است به صورت کامل و دقیق وارد شود و از نوشتن کلماتی مانند آزاد و یا غیر دقیق خودداری گردد. الزمشغل: -2

 ملیت:-3

 نسبت: این نسبت می تواند خانوادگی از جمله پدر و مادر و ... باشد که حتما به صورت دقیق انتخاب گردد. -4

 شخصات نفر دوم:م

 نام و نام خانوادگی: به صورت کامل درج گردد.-5

 ردد.ری گاست به صورت کامل و دقیق وارد شود و از نوشتن کلماتی مانند آزاد و یا غیر دقیق خوددا الزمشغل: -6

 ملیت:-7

 نسبت: این نسبت می تواند خانوادگی از جمله پدر و مادر و ... باشد که حتما به صورت دقیق انتخاب گردد.-8

 

 انتخاب تا به مرحله بعد بروید. (تایید موقت) 9بر روی گزینه  اطالعاتپس از بررسی مجدد و صحت 
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 تکمیل پرسشنامه -6

 

 پرسشنامه به صورت دقیق تکمیل گردد. اطالعاتاست  الزمدر این مرحله 

 

 شهر محل سکونت: در هر شهر که در هم اکنون سکونت و یا اقامت دارید نام همان شهر وارد گردد. .1

 کد پستی: در صورت اسکان در ایران کد پستی را وارد نمایید و در غیراینصورت عدد صفر را وارد نمایید. .2

است به صورت دقیق وارد شود به صورتی که به توان  الزممحل اسکان  آدرس و تلفن: آدرس و تلفن .3

براساس آن با متقاضی ارتباط برقرار نمود و نوشتن نام شهر یا قریه و یا والسوالی به تنهایی کفایت نمی 

 کند و باید شامل مشخصات آدرس تکمیلی و شماره تلفن حتما با کد کشور باشد.

ضاعف دقت م است با الزماست و  (الکترونیکپست )ا متقاضی آدرس ایمیل پل ارتباطی بآدرس ایمیل:  .4

تکمیل گردد. پاسخ ها و سایر امور پذیرش و دوران تحصیل بر اساس آدرس اعالم شده انجام خواهد گرفت 

است متقاضی به صورت دوره ای پست الکترونیک اعالمی را بررسی نموده و مسئولیت هرگونه  الزمو 

 برعهده متقاضی است. اطالعاتریافت اشتباه و یا د

ر نموده اید و تصوی اطالعاتنوع مدرک اقامتی: بر اساس نوع مدرک شناسایی که اقدام به ثبت نام و درج  .5

 آنرا در مراحل بعدی ارسال می نمایید گزینه مناسب انتخاب گردد.
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تحصیلی استفاده نمایند و امکان ادامه  نوع روادید: متقاضیان ادامه تحصیل در ایران الزاما باید از روادید .6

 تحصیل با روادید بجز روادید تحصیلی وجود نخواهد داشت. لذا گزینه روادید تحصیلی انتخاب گردد.

ت اس الزمه اختصاصی کارت آمایش: در صورت استفاده از کارت آمایش به عنوان مدرک شناسایی رشما .7

 را خالی بگذارید. آنرا درج نمایید در غیر اینصورت این قسمت

د و است این قسمت را تکمیل نماین الزمنام جد: تنها متقاضیان که دارای تابعیت کشورهای عربی هستند  .8

 سایر متقاضیان آنرا خالی بگذارند.

آشنایان ایرانی یا غیرایرانی: با توجه به تسهیل فرآیند ثبت نام و پذیرش در صورتی که دارای آشنایان  .9

را درج نمایید. در غیراینصورت  (نفر 3 حداقل) تعدادیاقوام ساکن ایران هستید نام و نام خانوادگی ایرانی و 

 این قسمت را خالی بگذارید.

 

را انتخاب تا به مرحله بعدی انتقال یابید.( تایید موقت) 11پس از بررسی مجدد گزینه  اطالعاتدر صورت صحت 

 
 بق تحصیلیارسال تصاویر مدرک شناسایی و سوا -7

 

 طالعاتااست تصاویر بر اساس اندازه، قالب و با دقت فراوان ارسال گردد. در صورتی که پیوست شماره یک و دو که  الزم

است آنرا مطالعه و تصاویر را بر همان  الزمتکمیلی و چگونگی انجام قالب را مشخص نموده است را مطالعه نکرده اید 

متناظر با آنرا انتخاب و بر اساس آدرس  Choose Fileاست  الزملود هر تصویر اساس آماده سازی نمایید. برای آپ

 دهی و انتخاب جهت آپلود نمایید. ذخیره شده تصویر آماده شده آنرا آدرس
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 611*411 ی با ابعادالمید در شش ماه گذشته با حجاب اسعکس شخصی جد JPGتصویر پرسنلی: تصویر  .1

 ایت.کیلو ب 51پیکسل و حجم کمتر از 

( 3نظیر تصویری در مرحله )واضح از صفحه دوم پاسپورت  JPGتصویر گذرنامه یا مدرک اقامتی: تصویر  .2

کیلو بایت و با اندازه 111یا هر مدرک اقامتی معتبر با حجم کمتر از  (نمودید )مالحظهاطالعات  درج

 پیکسل. 611*411

کیلو 111ه و آخرین مدرک تحصیلی با حداکثر حجم واضح از دانشنام JPGتصویر  تحصیلی:تصویر مدرک  .3

 بایت.

 کیلو بایت.111با حداکثر حجم  (Transcript)تصویر واضح از ریز نمرات  تحصیلی:سایر مدارک  .4

 111 با حجم کمتر از PDFسایر مدارک: بهتر است متقاضیان نسبت به ارسال رزومه شخصی با فرمت - .5

 کیلوبایت اقدام نمایند.

 

 

 کلیک نمایید. (تایید موقت) 6صورت صحت و رویت تصاویر ارسالی بر روی گزینه  در
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 تایید نهایی-8

م شده در سمت راست در کادر موردنظر و انتخاب تایید نهایی میتوانید کد الره تصادفی اعبا وارد نمودن شما

SAORG .را دریافت نمایید 

 
 

 دریافت کد رهگیری-9

 الزمکه ( SAORGکد )و شماره ای  اطالعاتیح وارد نموده باشید پس از تایید نهایی تاییدیه ثبت در صورتی که کد را صح

      کلیه مدارک به آدرس ایمیل  است آنرا یادداشت نموده و به همراه تصاویر واضح بدون محدودیت حجم از

international_relations@rums.ac.ir از طریق پست الکترونیک شخصی خود سریعا ارسال نمایید. حتما 

به آدرس ایمیل ارسالی دقت نمایید، دقایقی پس از ارسال تاییدیه دریافت مدارک به ایمیل شما ارسال و حداکثر طی گذشت 

له عدم یدیه به منزپاسخ از طرف کارشناسان مربوطه به همان آدرس الکترونیکی ارسال می گردد. عدم دریافت تای ساعت 48

 تکمیل فرآیند پذیرش است.

 

 

 

mailto:international_relations@rums.ac.ir

