
 1399سال  کاردانی به کارشناسی ناپيوستهجزييات ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون 

  1399سال  کاردانی به کارشناسی ناپيوسته آزمونبا سالم و عرض تبريك به مناسبت موفقيت شما در

خواهشمند است موارد ذيل ، و راهيابی به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

و انجام  طور کامل مطالعه نماييد.عدم رعايت و بی توجهی به هريك از قوانين و مراحل ثبت نامرا به 

 منزله ی انصراف تلقی خواهد شد.به  آن در خارج از بازه ی ثبت نامی

شرايط کنونی کشور و شيوع بيماری کرونا و عدم امکان  با توجهقابل توجه پذيرفته شدگان محترم : 

  .می باشدطبق جدول و آدرس الکترونيکی ذيل   غير حضوری به صورت ثبت نام  ثبت نام حضوری،

 لينكخواهشمند است تمامی پذيرفته شدگان جهت اطالع از برنامه های دانشکده حتما 

mjC7Uw0DfsCFiQ6https://chat.whatsapp.com/DUHZojw  اين لينك  د.دنبال نماينرا

 فقط در زمان ثبت نام فعال می باشد.

 جدول زمانبندی ثبت نام الکترونيکی:

 sama.larums.ac.ir آدرس سايت ثبت نام الکترونيکی 18/08/1399 شنبهيکالی  14/08/1399چهارشنبه

 

 مشاورهامور  -3 فرهنگیدانشجويی،امور  -2آموزشی، امور -1حوزه:  چهاردر  پذيرفته شدگان بايستی

ثبت نام نمايند و ثبت نام قطعی منوط به ارسال مدارک درخواستی به طور امور مشاوره تحصيلی  -4

  آدرسی که در ذيل قيد شده می باشد.جداگانه به 

به اسم های امور آموزشی،  پاکت جداگانه چهاررا در  کليه مدارک درخواستی اصلخواهشمند است 

پاکت را در  چهارسپس قرار داده و و امور مشاوره تحصيلی  امور دانشجويی فرهنگی و امور مشاوره

الزم ارسال گردد.  که در ذيل قيد شدهی آدرسبه  22/08/1399تا تاريخ  يك پاکت پستی قرار داده و

https://chat.whatsapp.com/DUHZojw6DfsCFiQ0Uw7mjC
http://paziresh.larums.ac.ir/


مدارک تا تاريخ ذکر شده توسط کارشناسان محترم اين دانشکده  اصل در صورتی کهبه ذکر است 

لحاظ  لیلغو قبو جهت پذيرفته شدگان نگردد بنا به دستورالعمل ثبت نامی در سامانه و بررسی رويت

 .باشد می شده عهده ی فرد پذيرفته بر آن مسئوليت مدارک نشدن تفکيك صورت در . می گردد.

آدرس جهت ارسال اصل مدارک پذيرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان:   -1

ر ، امودانشکده پرستاری حضرت زينب )س( ،رضا)ع(جنب بيمارستان امام  ،دادمانالرستان، شهرجديد، بزرگراه دکتر 

 74318-95639پرستاری :  د پستی دانشکدهک - آموزشی

و شماره مستقيم:  272-226داخلی  07152245009 - 07152257110 تلفن: :حوزه امور آموزشی تلفن پاسخگويی -2

07152252718 

 185داخلی  07152255512-16تلفن پاسخگويی حوزه امور دانشجويی فرهنگی:  -3

 روزهای کاری به غير از روزهای تعطيل 14:30الی  8:00از ساعت  زمان پاسخگويی: -4

 

 نکته مهم :

جهت ثبت نام در حوزه امور آموزشی ابتدا وارد سايت  به اطالع پذيرفته شدگان محترم می رساند

 .ir.acsama.larums  شده و قسمت پروژه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی

ور عنوان کلمه عباز شماره ملی به عنوان نام کاربری و شماره داوطلبی به  ناپيوسته را کليك نماييد.

سپس مدارک درخواستی را اسکن و بارگذاری نماييد و اصل مدارک و فرم های ثبت  نمودهاستفاده 

نام به آدرس فوق ارسال گردد. الزم به ذکر است مدارک اسکن شده از لحاظ سايز به اندازه مدرک 

و رزولوشن  300، اندازه عرض مدارک حداقل  500مدارک اسکن شده حداقل  اندازه طول ) اصلی باشد

خود شخص پذيرفته . در صورت عدم رعايت اين موارد عواقب آن به عهده باشد( 300dpiحداکثر 

 شده می باشد. 

http://www.sama.larums.ir/


 **مدارک الزم جهت ثبت نام الکترونيکی

تا  100)حجم فايل  ( بارگذاری گردد.pdfدر قالب يك فايل پی دی اف): شناسنامه  تمام صفحاتاسکن   – 1

 کيلو بايت ( 200

عکس رنگی با زمينه سفيد با حجاب کامل اسالمی جهت خواهران و بدون .)3*  4عکس اسکن  -2

 300و اندازه عرض عکس حداقل  600و حداکثر  500عکس حداقل  اندازه طولکراوات جهت برادران ، 

 کيلو بايت ( 200تا  100م فايل حج)(. باشد 300dpiو رزولوشن حداکثر  400و حداکثر 

 ( بارگذاری گردد.pdfدر قالب يك فايل پی دی اف) کارت ملی )پشت و رو(اسکن -3

 5درصفحه مدرک وضعيت نظام وظيفه جهت برادران مطابق با يکی از کدهای مندرج اسکن  -4

کپی کارت پايان خدمت يا معاوفيت پزشکی ، کفالت و ) 1399دفترچه ثبت نام وانتخاب رشته سال 

 کيلو بايت ( 200تا  100حجم فايل ). .......(يا اصل و کپی دفترچه اعزام به خدمت ومعافيت زمان صلح 

الزم به ذکر است کسانی که کارت پايان خدمت يا معافيت پزشکی ، کفالت و معافيت زمان صلح را 

) صد و بيست هزار ريال ( به شماره حساب  ريال 000/120مبلغ  صدور معافيت تحصيلیندارند جهت 

شهر قديم نزد بانك ملی  -+ الر10به نام آقای مهدی مقدسی الری مسئول پليس  0200447354001

 واريز و فيش واريزی آن را اسکن نمايند.

 کيلو بايت ( 200تا  100حجم فايل ) دفترچه بيمهاسکن درصورت دارا بودن دفترچه بيمه ،  -5

برای آن دسته از پذيرفته شدگانی که ارائه  }و يا گواهی مدرک کاردانی )فوق ديپلم(. اصلاسکن  -6

  اصل ويا گواهی مدرک کاردانی امکان پذير نمی باشد ، الزم است اصل گواهی تائيد شده توسط

را ارائه نمايند که  7با محتوای فرم شماره دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کاردانی 

آن قيد شده باشد )اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 

، وزارت علوم تحقيقات وفناوری ويا شورای عالی انقالب فرهنگی ميباشد( . در صورتی که فرد 

ی قپذيرفته شده در آزمون ، تا تاريخ مقرر فارغ التحصيل نشده باشد، قبولی وی ) کان لم يکن ( تل



آنها بال مانع می  ويا دارندگان مدرک معادل کاردانی که ثبت نام وادامه تحصيل// خواهد شد. 

ارائه گواهی ( وارد دانشگاه شده اند  76-77مربوط به افرادی است که قبل از سال تحصيلی )باشد،

و  //ل خدمت(اشتغال به کار و گواهی حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک کاردانی به تائيد مح

يا دارندگان مدرک کارشناسی پيوسته که ثبت نام وادامه تحصيل آنها بال مانع می باشد)ارائه اتمام 

 طرح نيروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح و دارا نبودن هرگونه تعهد

خدمت به ارگان يا دستگاه های اجرائی وعدم دارا بودن تعهدات سهميه بومی ويا سهميه مناطق 

هر مدرک . )//محروم  و نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی(

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم فايل . (جداگانه اسکن شود

شرايط وضوابط عمومی و  کليهفرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبنی بر دارا بودن  1فرم شماره  -7

 200تا  100)حجم فايل  شود.اين فرم شامل تمامی دانشجويان می  .اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون

 کيلو بايت (

فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبنی برنداشتن مدرک با ارزش باالتر از  2فرم شماره – 8

کارشناسی ، عدم اشتغال به تحصيل درمقاطع باالتر از کارشناسی دردانشگاهها و موسسات آموزش 

 کيلو بايت (  200تا  100جم فايل )ح اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود.عالی. 

فرم تعهد مبنی بر تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان  وزارت بهداشت درمان  3فرم شماره -9

 کيلو بايت (  200تا  100جم فايل ح ) اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود. وآموزش پزشکی.

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی گروه های آموزشی   5فرم شماره  -10

 1399مختلف درآزمون دوره های کاردانی )فوق ديپلم ( به دوره های کارشناسی ناپيوسته سال 

 کيلو بايت (  200تا  100فايل  )حجم(. )مختص دوره های روزانه

از تحصيل پذيرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام  نمونه فرم جايگزين گواهی فراغت 7فرم شماره  -11

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم فايل . موفق به اخذ گواهی خود نشده اند

http://larnurse.sums.ac.ir:8080/vice-chancellor/moavenamozeshi/sabtnam/forme_shomareh1-95.pdf


مجوز ادامه تحصيل ويا تائيديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان  وزارت بهداشت درمان -12

صندوق رفاه دانشجويان به )شما می توانيد جهت اخذ تائيديه تسويه حساب با وآموزش پزشکی.

)حجم  دانشگاه ويا دانشکده علوم پزشکی محل سکونت ويا محل کارخودتان نيز مراجعه نمائيد(

 کيلو بايت ( 200تا  100هرفايل 

تحصيل  پذيرفته شدگانی که در رشته های تحصيلی دوره های انصراف قطعی از و يا نامه  فرم -13

 )آزمون سال قبل( شرکت کرده اند. 1398کاردانی به کارشناسی ناپيوسته سال  روزانه در آزمون غير 

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل 

برای رشته های تحصيلی نيمسال اول و   31/06/99پايان طرح نيروی انسانی تا تاريخ  گواهينامه -14

گان دجهت دارناز طرح  و يا گواهی معافيت رشته های تحصيلی نيمسال دوم  برای 30/11/99يا 

و يا گواهی تسويه حساب کامل پذيرفته شدگانی  که در حال  مدرک کاردانی گروه آموزش پزشکی

می باشد،  از محل خدمت.  31/6/99انجام طرح نيروی انسانی هستند و تاريخ پايان طرح آنها بعد از 

دم همزمانی و تداخل ادامه ويا موافقت نامه رسمی از باالترين مقام مسئول محل خدمت مبنی بر ع

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل تحصيل  با  ادامه خدمت طرح نيروی انسانی.

اصل حکم مرخصی ساالنه يا موافقت رسمی يا نامه موافقت رسمی و بدون قيد و شرط از محل  -15

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل  .کارکنان دولتجهت خدمت 

حکم استخدامی ويا گواهی کارمندان رسمی ويا پيمانی وزارتخانه ها ، سازمانها اصل و کپی  -16

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل  وارگان های دولتی

 100)حجم هرفايل  1399کارنامه اوليه ونهائی پذيرفته شده درآزمون  کاردانی به کارشناسی سال -17

 (اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود ) کيلو بايت ( 200تا 

دانشجويان دانشکده علوم پزشکی  "پوشش مناسب و اخالق حرفه ای "آيين نامه اجرايیفرم  -18

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل ( م شامل تمامی دانشجويان می شود اين فر)الرستان 

 (اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود )تعهد نامه انضباطی  -19



 (اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود )تعهدنامه آموزشی  -20

 (اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود )تعهد نامه نقل و انتقاالت  -21

فرم تعهد محضری مخصوص بازپرداخت تسهيالت دريافتی از صندوق رفاه ) ويژه تمامی  -22

فرم تعهدنامه محضری بايستی در يکی از دفاتر اسناد رسمی بطور ) متقاضی وام،خوابگاه و بيمهدانشجويان 

دقيق تنظيم و ثبت گردد. در صورت عدم مطابقت سند تنظيم شده با نمونه فرم، برای دريافت تسهيالت موظف به 

  (تنظيم سند مجدد می باشد.

می بايست در يکی از دفاتر اسناد رسمی به  مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه محارم فرم اسکن  -23

 صورت دقيق تنظيم گردد.

 می بايست توسط دانشجو تکميل و امضا شود. اثر انگشت الزامی است.ه. خوابگانامه فرم تعهداسکن -24

يا مرکز جامع سالمت می بايست با مراجعه به پزشك خانواده و  گواهی وضعيت سالمت دانشجوياناسکن -25

 تکميل، امضا و ممهور به مهر پزشك گردد.

 : بعد از تکميل فرم های فوق امضا و اثر انگشت الزامی می باشد.يحتوض

 :توجه

 به روزکاری سه قلبعد ازحدا الف: جهت آگاهی از تکميل بودن و تائيد مدارک ضروری است مجدداً  

 .نماييد مشاهده را شد انجام نامثبت پيام تا مراجعه سايت

 د.باشد بايد سريعاً نسبت به رفع نقص اقدام نماييب: در صورت مشاهده پيام مدارک ناقص می

 

 ارسال از طريق پست به حوزه های**مدارک الزم جهت 

 (امور مشاوره تحصيلی  د:  امور مشاوره ج:     امور دانشجويیب:   امور آموزشی الف : )  

 

 آموزشی ارسال از طريق پست به حوزه امور جهت الزم مدارک : الف



 ( ت يك سریکپی شناسنامه برابر اصل )تمام صفحا -1

 کارت ملی )پشت و رو يك سری( کپی -2

نام خانوادگی ، شماره  و قطعه(پشت نويسی شده )نام 6) تمام رخ 3*4رنگی زمينه سفيد عکس -3 

 ملی ، شماره دانشجويی ، نام پدر ( 

دفترچه  5صفحه درمدرک وضعيت نظام وظيفه جهت برادران مطابق با يکی از کدهای مندرج  -4

 1399ثبت نام وانتخاب رشته سال 

يا اصل و کپی دفترچه وکپی کارت پايان خدمت يا معاوفيت پزشکی ، کفالت و معافيت زمان صلح ) 

 .......(اعزام به خدمت 

الزم به ذکر است کسانی که کارت پايان خدمت يا معافيت پزشکی ، کفالت و معافيت زمان صلح را 

) صد و بيست هزار ريال ( به شماره حساب  ريال 000/120مبلغ  صدور معافيت تحصيلیندارند جهت 

شهر قديم نزد بانك ملی  -+ الر10به نام آقای مهدی مقدسی الری مسئول پليس  0200447354001

 واريز و فيش واريزی آن را به اين امور ارسال نمايند.

 درصورت دارا بودن دفترچه بيمه ، کپی دفترچه بيمه -5

برای آن دسته از پذيرفته شدگانی که ارائه  }انی )فوق ديپلم(.اصل و يا گواهی مدرک کارداسکن  -6

  اصل ويا گواهی مدرک کاردانی امکان پذير نمی باشد ، الزم است اصل گواهی تائيد شده توسط

را ارائه نمايند که  7با محتوای فرم شماره دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کاردانی 

در آن قيد شده باشد )اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

، وزارت علوم تحقيقات وفناوری ويا شورای عالی انقالب فرهنگی ميباشد( . در صورتی که فرد 

ی وی ) کان لم يکن ( تلقی پذيرفته شده در آزمون ، تا تاريخ مقرر فارغ التحصيل نشده باشد، قبول

ويا دارندگان مدرک معادل کاردانی که ثبت نام وادامه تحصيل آنها بال مانع می // خواهد شد. 



ارائه گواهی ( وارد دانشگاه شده اند  76-77مربوط به افرادی است که قبل از سال تحصيلی )باشد،

و / /رک کاردانی به تائيد محل خدمت(اشتغال به کار و گواهی حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با مد

يا دارندگان مدرک کارشناسی پيوسته که ثبت نام وادامه تحصيل آنها بال مانع می باشد)ارائه اتمام 

طرح نيروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح و دارا نبودن هرگونه تعهد 

ودن تعهدات سهميه بومی ويا سهميه مناطق خدمت به ارگان يا دستگاه های اجرائی وعدم دارا ب

 .//محروم  و نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان وظيفه عمومی نيروی انتظامی(

ضوابط عمومی و  و  پذيرفته شدگان مبنی بر دارا بودن کليه شرايطفرم اخذ تعهد از  1فرم شماره  -7

 . اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون.

فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مبنی برنداشتن مدرک با ارزش باالتر از  2فرم شماره  – 8 

کارشناسی ، عدم اشتغال به تحصيل درمقاطع باالتر از کارشناسی دردانشگاهها و موسسات آموزش 

  .اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شودعالی. 

فرم تعهد مبنی بر تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان  وزارت بهداشت درمان  3فرم شماره -9

 . اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شودوآموزش پزشکی. 

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته های تحصيلی گروه های آموزشی   5فرم شماره  -10

 1399دوره های کارشناسی ناپيوسته سال  مختلف درآزمون دوره های کاردانی )فوق ديپلم ( به

 )مختص دوره های روزانه(. 

نمونه فرم جايگزين گواهی فراغت از تحصيل پذيرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام  7فرم شماره   -11

 گواهی خود نشده اند.موفق به اخذ 

وزارت بهداشت درمان مجوز ادامه تحصيل ويا تائيديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان  -12

)شما می توانيد جهت اخذ تائيديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان به وآموزش پزشکی.

 دانشگاه ويا دانشکده علوم پزشکی محل سکونت ويا محل کارخودتان نيز مراجعه نمائيد(

http://larnurse.sums.ac.ir:8080/vice-chancellor/moavenamozeshi/sabtnam/forme_shomareh1-95.pdf


 هایتحصيل  پذيرفته شدگانی که در رشته های تحصيلی دوره فرم انصراف قطعی از ارائه -13

 )آزمون سال قبل( شرکت کرده اند. 1398کاردانی به کارشناسی ناپيوسته سال  در آزمون  غيرروزانه

برای رشته های تحصيلی نيمسال  31/06/99پايان طرح نيروی انسانی تا تاريخ  ارائه گواهينامه -14

گان دجهت دارنح يا گواهی معافيت از طر و رشته های تحصيلی نيمسال دوم  برای 30/11/99اول و يا 

تسويه حساب کامل پذيرفته شدگانی  که در حال  گواهی يا و مدرک کاردانی گروه آموزش پزشکی

 از محل خدمت. می باشد،  31/6/99تاريخ پايان طرح آنها بعد از  و هستندانجام طرح نيروی انسانی 

ويا موافقت نامه رسمی از باالترين مقام مسئول محل خدمت مبنی بر عدم همزمانی و تداخل ادامه 

 .تحصيل  با  ادامه خدمت طرح نيروی انسانی 

جهت نامه موافقت رسمی و بدون قيد و شرط از محل خدمت  واصل حکم مرخصی ساالنه  -15

 .برای ادامه تحصيل  کارکنان دولت

حکم استخدامی ويا گواهی کارمندان رسمی ويا پيمانی وزارتخانه ها ، سازمانها ارئه اصل و کپی -16

  وارگان های دولتی

   1399کارنامه اوليه ونهائی پذيرفته شده درآزمون  کاردانی به کارشناسی سال -17

 پزشکی علوم دانشکده دانشجويان "ای حرفه اخالق و مناسب پوشش "اجرايی نامه آيينفرم  -18

  الرستان

 تعهد نامه انضباطی  -19

 تعهدنامه آموزشی  -20

 تعهد نامه نقل و انتقاالت  -21



مدارک جهت ارسال  الزامی است. به اين دانشکدهثبت نام  جهتاصل مدارک فوق ارسال : 1توضيح 

 در پست بيمه شود.

 .امضا و اثر انگشت الزامی می باشد ،: بعد از تکميل فرم های فوق2توضيح 

 

 فرهنگی  -امور دانشجويیارسال از طريق پست به حوزه  جهت الزممدارک ب : 

 سری 2 ( صفحات تمام ) اصل برابر شناسنامه کپی -1

 سری ( 2) ملی کارت کپی -2

 ( قطعه 2)  3*4 عکس -3

می بايست با مراجعه به آزمايشگاه های تشخيص طبی  : هپاتيت ب جواب آزمايش تيتر آنتی بادی -4

 آن به امور دانشجويی ارسال گردد. آزمايش مذکور انجام شده و جواب

 ) دوم و اول صفحه ( اصل برابر همسر شناسنامه کپیدر صورت تأهل  -5

 همسر ملی کارت کپیدر صورت تأهل  -6

 ) دوم و اول صفحه ( ازدواج سند کپیدر صورت تأهل  -7

 فرم تاييديه صحت سالمت )شامل تمامی دانشجويان پذيرفته شده می باشد.( -8

مخصوص بازپرداخت تسهيالت دريافتی از صندوق رفاه ) ويژه تمامی فرم تعهد محضری  -9

  دانشجويان متقاضی وام،خوابگاه و بيمه

تصوير حکم استخدامی ) کارکنان رسمی و پيمانی( يا کپی مصدق پروانه کسب و اشتغال به  -10

 تصوير حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته -حرفه ضامن

 ملی ضامنکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت  -11

دريافت ت وما فرم از بانك تجارت محل سکونفرم پر شده افتتاح حساب بانك تجارت ) لز -12

 شده و آن با دقت پر نموده و از طريق پست 

 مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه  محارم فرم  -13

 خوابگاه نامه فرم تعهد -14



تکميل گردد. درج شماره می بايست توسط دانشجو به صورت دقيق و خوانا امور دانشجويی  پرسشنامه -15

 همراه پدر و مادر و الصاق يك قطعه عکس در صفحه اول فرم الزامی است.

 فرم ثبت نام اداره خوابگاهها  -16

 گواهی وضعيت سالمت دانشجويان  -17

 فرم استعداديابی دانشجويان در زمينه فرهنگی -18

 مضا و اثر انگشت الزامی می باشد.ا ،توضيح: بعد از تکميل فرم های فوق

 

 امور مشاورهارسال از طريق پست به حوزه  جهت الزممدارک ج : 

  ) يك سری ( کپی تمام صفحات شناسنامه  -1

 ) يك سری (کپی کارت ملی پشت و رو  -2

 3*4قطعه عکس  يك -3

 فرم الف و ب   دانشجو فردی اطالعات شده تکميل فرم -4

 دانشجويانه تحصيلی امور مشاورارسال از طريق پست به حوزه  جهت الزممدارک :  د

 )يك سری( کپی تمام صفحات شناسنامه -1

 ) يك سری( کپی کارت ملی پشت و رو -2

 3*4دو قطعه عکس  -3

  پرسشنامه اطالعات فردی -4

  فرم رضايت والدين -5

 آموزش دانشکده علوم پزشکی الرستان


