اعالم ًتایج ًْایی ٍ ششایط ثبت ًام هتماضیاى اًتمالی ٍهیْواًی سال تحصیلی  96 -97بِ داًشگاُ علَم پضشکی اصفْاى
بِ اطالع کلیِ پزیشفتِ شذگاى اًتمالی ٍ هیْواًی دس سال تحصیلی  96-97هی سساًذ اساهی اعالم شذُ بش اساس هدذاسن
باسگزاسی شذُ دس ساهاًِ اًتمالی ٍ هیْواًی ٍصاست بْذاشت ٍ دسهاى ٍ آهدَص

پضشدکی ٍ هصدَبات شدَسای هیْوداًی ٍ

اًتمالی داًشگاُ بش اساس ظشفیت اعالم شذُ هیباشذ .بذیْی است دس صهاى ثبت ًدام دس صدَست ٍجدَد ّشگًَدِ هادایشت
داشتي هذاسن باسگزاسی شذُ دس ساهاًِ سشاسشی اًتمالی ٍ هیْواًی با اصل هذاسن  ،ثبت ًام پزیشفتِ شدذگاى اًتمدالی ٍ

هیْواًی لاَ ٍ کاى لن یکي تلمی خَاّذ شذ .
هذاسن الصم :
 -1اصل فشم هَافمت با هیْواًی حاٍی ٍاحذّای پیشٌْادی ّوشاُ با هْش ٍ اهضا ٍ شواسُ داًشگاُ هبدذا بدشای هتماضدیاى
هَافمت شذُ با هیْواًی
 -2اصل فشم هَافمت با اًتمالی حاٍی ًظشیِ کویتِ اًضباطی داًشگاُ هبذا بشای هتماضیاى هَافمت شذُ با اًتمالی
 -3اصل کاسًاهِ دٍسس گزساًذُ شذُ بصَست خَاًا ٍ کاهل تا پایاى ًیوسال دٍم 95 -96
 -4اصل ٍ کپی شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی ( بشای داًشجَیاى پزیشفتِ شذُ هتاّدل ٍ داسای فشصًدذ صدفحِ دٍم شٌاسدٌاهِ ٍ
صفحِ اٍل عمذًاهِ حاٍی تاسیخ عمذ ًیض ًیاص هیباشذ )
 -5اصل ٍکپی کاست داًشجَیی داًشگاُ هبذا
 -6اصل ٍ کپی کاست یا گَاّی ایثاسگشی صادسُ اص بٌیاد شْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى
 -7اصل ٍ کپی هذاسن علوی ٍ ،سصشی بشای پزیشفتِ شذگاًی کِ دس ساهاًِ هیْواًی ٍ اًتمالی اسکي ٍ باسگزاسی ًوَدُ اًذ
 -8اصل ٍ کپی گَاّی فَت
 -9اصل ٍکپی آخشیي حکن کاسگضیٌی بشای کاسکٌاى پزیشفتِ شذُ داًشگاُ یا فشصًذاى آًاى ( سسوی -پیواًی -لشاسدادی –
تبصشُ ای ٍ هشاغل کاسگشی )
 -10هذاسن دال بش سکًَت دس اصفْاى شاهل  :اصل ٍ کپی اجاسُ ًاهِ  ،حکن کاسگضیٌی اص هحل خذهت ،یا اصل ٍ کپی یکی
اص لبَض خذهاتی ( آب  ،بشق  ،گاص )
ضوٌا ( داًشجَیاى پزیشفتِ شذُ هیْواًی ٍ اًتمالی ) فشم تخفید

شدْشیِ ّودشاُ بدا هسدتٌذات سا بدذٍى رکدش شدواسُ

داًشجَیی دس ّویي سایت داًلَد ٍ تکویل ًوَدُ ٍ الصم است دس سٍص ثبت ًام کِ بششح صیش هیباشذ با کلیِ هدذاسن فدَق
تحَیل کاسشٌاس هشبَطِ ًوایٌذ.
تاسیخ

عٌَاى سشتِ

سدی
1

96/06/07

سشتِ پضشکی

2

96/06/08

سشتِ ّای َّشبشی – علَم آصهایشگاّی – سادیَلَطی – فَسیت پضشکی

3

96/06/11

سشتِ ّای دًذاًپضشکی – پشٍتض دًذاى – داسٍساصی

4

96/06/12

سشتِ ّای بْذاشت حشفِ ایی -بْذاشت هحیط – بْذاشت عوَهی – تازیِ

6

96/06/13

سشتِ ّای پشستاسی – اتاق عول  -هاهائی

7

96/06/14

سشتِ ّای علَم تَاًبخشی – هذیشیت – في آٍسی اطالعات سالهت

8

96/06/15

تواهی سشتِ ّا -هخصَص پزیشفتِ شذگاًی کِ هَفك بِ ثبت ًام ًشذُ اًذ

