بسمه تعالی
ضمن عرض تبریک و تهنیت جهت موفقیت در آزمون سراسری سال تحصیلی 96 - 97
به اطالع کلیه پذیرفته شدگان محترم می رساند ثبت نام در این دانشگاا در دو مرحله وبگه شگر
زیرصورت می گیرد :
مرحل اول :ثبت نام اینترنتی
الهه

ثبگگت نگگام در سگگامانه سگگها بگگه در

http://172.16.0.31/samaweb/Login.aspx :

در

روزهای چهارشنب  96/6/29لغایت شنب  96/7/1برای کلی پذیرفت شهگاان انجگام مگی
گردد.

توضیح :در سامان سما نوع کاربری دانشجویان جگیگالورود انتخاب شود.
شماره دانشجویی کگ ملی و کلم عبور شماره داوطلبی می باشنگ.
در صورت بروز مشکل در ثبت نام اینترنتی روزهای چهارشنب و یا شهنب از سهاعت  8 – 14بها شهماره تلفهن

های  074 - 33233707و  074 - 33235145تماس حاصل فرماییگ.
ب پگگا از ثبگگت نگگام در سگگامانه سگگها جهگگت ثبگگت نگگام در سگگایت معاونگگت دانشگگجویی وفر
(خوابگاه و تغذی و )...به لی ک معاونت دانشجویی  -فر
نکت :

اگگی

ای وارد شوید.

در صورت بروز مشکل در ثبت نام اینترنتی معاونت دانشجویی  -فرهنگی بها شهماره  07433339900و

 0743339901تماس حاصل فرماییگ.

نکت

:

عگم ثبت نام اینترنتی در تاریخ های مقرر ب

منزل

انصراف از تحصیل خواهگ بود و هیچ اون

عذري

پذيرفت نخواهگ شگ

جهت انجام ثبت نام اینترنتی:
را اسگ ن وبگا فرمگت  Jpegذخیگر نهايیگد  .نگه ام ج

ابتدا تصوير مدارك ذيگ

( ) Sizeفايگ

 150KBبیشتر باشد .در ارسال تصوير كگارت ملگد د گت فرمايیگد تصگوير پشگت و رو
اس ن كرد و به صورت فاي

نبايگد از

كگارت ملگد را

ي جا ارسال نهايید.

مدارك مورد نیاز:
 – 1اس ن يك طعه ع ا جدید (3*4خوا ران با پوشش اسالمد كام

)

 – 2اس ن صفحه اول ش اس امه
 – 3اس ن كارت ملد پشت و رو
 – 4اس ن كارت پايان خدمت  ،معافیت ،برگ سبز اعزام به خدمت ،يا گوا د ین خدمت سگرباز
از مح

خدمت ( جهت برادران)

– 5اس ن مدرك ديپل

يا گوا د مو ت پايان دور متوسطه

 -6اس ن مدرك پیش دانشاا د يا گوا د مو ت پايان دور پیش دانشاا د
 – 7ريز نهرات دور سه ساله دبیرستان با مهر و امضاء دبیرستان
تهام فرمهای موجود در سایت ثبت نام ای ترنتی دانشگاا را دانلگود کگرد و پگا از ت هیگ
مراجعه ضوری هرا مدارک خود تحوی

در زمگان

د ید.

از اطالعات ثبت نام شد ای ترنتی (کد ر ایری)خود پری ت تهیه نهود و در زمان
مراجعه ضوری تحوی

نهایید ( .را های ثبت نام ای ترنتی)

مرحل دوم :مراجع حضوری و تحویل مگارک
مگارک مورد نیازدر زمان مراجع حضوري :
-1اص

ش اس امه و چهار سری کپی از تهام صفحات ن.

-2اص

کارت ملی و چهار سری کپی از دو طرف ن.

 8 -3طعه ع ا  3*4پشت نویسی شد  (.ایان  3طعه ع ا انافی جهت امور نظام وظیفه
 -4اص

مدرک دیپل

یا گوا ی مو ت ن به هرا یک سری کپی .

مدرک پیش دانشاا ی یا گوا ی مو ت ن به هرا یک سری کپی .

-5اص

یا گوا ی مدرک دور کاردانی را ارایه نهای د.

تبصر  :دارندگان مدرک کاردانی الزم است اص

-6ریزنهرات سه ساله متوسطه با مهروامضا موزشاا .
 – 7فرم ت هی

شد شهار  ( 14س د تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری پزش ی و دندانپزش ی

سههیه م اطق محروم)
 -8رسیدپستی دیپل

و رسیدپستی پیش دانشاا ی (.نروری است پذیرفته شدگان با دردست

داشتن کپی مدرک دیپل

وپیش دانشاا ی به باجه پست مح

صدور تاییدیه مدرک دیپل

س ونت خود مراجعه ودرخواست

وپیش دانشاا ی از موزش وپرورش مح

علوم پزش ی یاسوج به در

تحصی

خود برای دانشاا

 :یاسوج :جنب بیمارستان امام سجاد (ع  ،پردیس آموزشی

مگیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مرخصی ساالنه یا مرخصی بدون ید و شرط سازمان متبوع برای کارم دان دولت.

-9اص

 - 10فرم ای ت هی

موزش دانشاا که توسط دانشجو از سایت پری ت شد .

شد

 - 11پری ت اطالعات ثبت نام شد ای ترنتی و کد ر ایری در چهار نسخه .
 -12مدارک الزم جهت نظام وظیفه

ایان :کپی کارت ملی -کپی مدرک دیپل -کپی مدرک پیش

دانشاا ی –دو طعه ع ا -کسانی که دارای مدرک پایان خدمت و یا کارت معافیت یا برگ سبز
اعزام ست د اص
* اب

ن را بههرا داشته باش د.

توجه دانشجویان شا د و ایثارگر :

به اطالع میرساند در صورت داشتن ی ی از شرایط ذی

جهت تش ی

پروند با در دست داشتن

مدارک زیر به امور دانشجویان شا د و ایثارگر دانشاا مراجعه فرمایید.
 -1فرزندان و هسران شهدا  ،زادگان  ،مفقوداالثر ،جانبازان  % 50به باال
 -2خود شخص جانباز  %25و خود جانباز با

دا

 %15جانبازی و  2ما سابقه

ضور داوطلبانه

درجبهه
 -3خود شحص زاد با دا
 -4رزم د با دا

 6ما سابقه اسارت

 6ما متوالی یا  9ما مت اوب ضور در جبهه

*مدارک الزم  :یک طعه ع ا  ،کپی کارت ملی  ،کپی کارت ایثارگری خود یا والدین.

مرحل دوم :مراجع حضوری و تحویل مگارک
-1

مراجعه

ضوری و تحوی

اص

مدارک کلیه دانشجویان نیهسال اول و دوم به در

شد طبق جدول زمانب دی زیر صورت می گیرد .لذا از مراجعه در تاریخ

ای دیار جدام

خودداری فرمایید.
روز

تاریخ

ی ش به

96/7/2

دو ش به

96/7/3

سه ش به

96/7/4

رشت
پزش ی  ،دندانپزش ی
اتاق عه

 ،وشبری  ،علوم

زمایشاا ی  ،رادیولوژی ،
پرستاری
مامایی
بهداشت محیط  ،علوم تغذیه ،
بهداشت عهومی

ذکر

آدرس

