
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه پژوهان

شوید. در دانشگاه علوم پزشکی اراک وارد پورتال  WWW.arakmu.ac.ir ابتدا از طریق آدرس

HomePage  مشخص شده است، فلش قرمز رنگ که در تصویر با  دسترسی سریع پورتال روی گزینه

 کلیک نموده و سپس با کلیک روی لینک سامانه پژوهان وارد شوید.

 

  

 

 کلیک نمایید. ثبت نام در سامانهروی گزینه ، پس از ورود به سامانه پژوهان 

 

 

http://www.arakmu.ac.ir/
http://www.arakmu.ac.ir/


 

 

و مراکز ها درختواره دانشکده پنجره  "ثبت نام در سامانه "با کلیک روی گزینه  مرحله اول :

 در دسترس شما قرار می گیرد. تعریف شده در سامانه

 

 

 .مرتبط با گروه آموزشی خود را از سمت راست انتخاب بنمایید درختوارهب. 

لطفا هنگام درج   ه بعدی شوید.  حوارد صف "ادامه "ج. با کلیک روی کلید 

هنگام دقت کافی داشته باشید. مثال اگر  آدرس پست الکترونیک خود را اشتباه وارد نمایید،  ،اطالعات

   Password &IDامکان دریافت خود را فراموش کرده ام ،  استفاده از گزینه نام کاربری / اسم رمز

ضمن اینکه هرگونه گردش مدرک در سامانه که شامل کلیه زیرسیستم های  را نخواهید داشت.خود 

 پژوهان است، مانند ارسال نامه تصویب طرح و پایان نامه و .... از طریق ایمیل شما امکان پذیر است.

 



 

 

 

 مرحله دوم: 

 

 



 

 

بصورت نرم افزاری و اتوماتیک کد ملی شما تعریف می شود. رمز عبور نیز توسط شما  نام کاربری 

انتخاب و درج می گردد. رمز عبور به دلخواه شما میتواند کد ملی، شماره موبایل و یا هر اسم رمز دیگری 

 ثبت اطالعات شما در سامانه نهایی می گردد. باشد. با کلیک روی گزینه 

 مرحله سوم: 

یره اطالعات وارد شده در سامانه، پیامی مشاهده می نمایید که حاکی از ثبت موفقیت آمیز کاربری با ذخ

در همان روز و پس از تایید و فعال سازی کاربری شما توسط مدیر سامانه که در اکثر مواقع شما است.

خودتان تعریف میتوانید با نام کاربری و اسم رمزی که هنگام ثبت نام  شمااست  ساعت 24کمتر از 

 کرده بودید ، وارد سامانه شوید.

را فراموش  ماسم رمز "در صورت فراموش نمودن رمز عبور سامانه به راهنمای تهیه شده با عنوان 

 در قسمت بنرهای خبری مراجعه نمایید. "کرده ام

آماده پاسخگویی به سایر سواالت  34173645مدیر محترم سامانه خانم عسگری با شماره تماس 

نیز میتوانید با مدیر سامانه در ارتباط تماس با ما پژوهشگران محترم  هستند. ضمنا از طریق گزینه 

باشید.
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