
 1399جزييات ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 

و راهيابی به دانشکده   1399با سالم و عرض تبريك به مناسبت موفقيت شما در آزمون سراسری سال 

خواهشمند است موارد ذيل را به طور کامل مطالعه ، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

و انجام آن در خارج از بازه ی  به هريك از قوانين و مراحل ثبت نامعدم رعايت و بی توجهی نماييد.

 منزله ی انصراف تلقی خواهد شد.به  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،

 لينكحتما خواهشمند است تمامی پذيرفته شدگان جهت اطالع از برنامه های دانشکده 

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 18/08/1398 يکشنبهالی  14/08/1399 شنبهچهار

 

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

ور به طمنوط به ارسال مدارک درخواستی  ثبت نام نمايند و ثبت نام قطعی امور مشاوره تحصيلی -4

  جداگانه به آدرسی که در ذيل قيد شده می باشد.

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

پاکت را در  چهارقرار داده و سپس و امور مشاوره تحصيلی امور دانشجويی فرهنگی و امور مشاوره 

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

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

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


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

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

 : خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی وپذيرفته شدگان  مدارک ارسال اصلآدرس جهت  -1

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

 74318-95639د پستی دانشکده پرستاری : ک - آموزشی

شماره مستقيم: و  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 :

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

 .ir.acsama.larums قسمت پروژه ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع کارشناسی  شده و

 عنوان کلمه عبوراز شماره ملی به عنوان نام کاربری و شماره داوطلبی به  پيوسته را کليك نماييد.

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

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

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  100م فايل )حج ( 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 

 200تا  100م فايل حج)( بارگذاری گردد.pdfدر قالب يك فايل پی دی اف) کارت ملی )پشت و رو(اسکن -3

 کيلو بايت (

يا )پشت و رو( کارت پايان خدمت ، يا معافيت پزشکی ، کفالت و معافيت زمان صلح اسکن -4

 22تا 20با توجه به يکی از بندهای مندرج در صفحات )دفترچه اعزام به خدمت جهت برادران. 

 کيلو بايت ( 200تا  100م فايل )حج(( 1شماره دفترچه دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ) 

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  100م فايل )حج دفترچه بيمهاسکن درصورت دارا بودن دفترچه بيمه ،  -5

مدرک يا گواهی موقت پايان اصل  اسکن ( : 6-3-3پذيرفته شدگان نظام آموزشی جديد ) جهت  -6

متوسطه با مهر و امضای مدير دبيرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ دوم تحصيالت دوره 

)تاريخ اخذ مدرک تحصيلی پايه دوازدهم در هريك از رشته های تحصيلی برای نيمسال اول مدرک

و برای رشته های تحصيلی پذيرش در نيمسال دوم بايد حداکثر تا  31/06/1399پايان  بايد حداکثر تا

) گزارش کلی سوابق  602، فرم باشد، در غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد( 30/11/99تاريخ 



 لاص تحصيلی پايه های دهم تا دوازدهم ( با مهر و امضای مدير دبيرستان يا معاون اجرايی دبيرستان،

با امضاء و مهر دبيرستان يا اداره کارنامه تحصيلی سه سال آخر دبيرستان ) پايه دهم تا دوازدهم ( 

 آموزش و پرورش.

مدرک يا گواهی  اصلاسکن  نظام آموزشی سالی واحدی يا ترمی واحدی :پذيرفته شدگان جهت -7

با مهر و امضای مدير مرکز پيش دانشگاهی با درج رشته تحصيلی، بخش و  پايان دوره پيش دانشگاهی

تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهی در هريك از رشته های  ) شهرستان محل اخذ مدرک پيش دانشگاهی

و برای رشته های تحصيلی پذيرش در  31/06/1399تحصيلی برای نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان 

، اصل باشد، در غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد( 30/11/99ثر تا تاريخ نيمسال دوم بايد حداک

نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدير  متوسطه ديپلم مدرک يا گواهی

دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک، اصل مدرک و يا گواهی سال ماقبل 

ذ مدرک، اصل امضای مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخ ديپلم با مهر و

کارنامه تحصيلی ديپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی ) رياضی فيزيك، علوم 

به بعد با امضاء و مهر  1384( در هر يك از سالهای و علوم و معارف اسالمیتجربی، علوم انسانی 

سازمان آموزش و پرورش، اصل کارنامه تحصيلی دوره پيش دانشگاهی ) رياضی فيزيك، دبيرستان يا 

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان   1391( از سال  و علوم و معارف اسالمی علوم تجربی، علوم انسانی

 آموزش و پرورش.

دوره گواهی مدارک تحصيلی  يااصل اسکن وزش متوسطه: نظام قديم آمپذيرفته شدگان جهت  -8

ا درج بی مدير دبيرستان يا هنرستان چهارساله يا دوره شش ساله دبيرستان يا هنرستان با مهر و امضا

تاريخ اخذ ديپلم در هريك از رشته های تحصيلی برای  )تان محل اخذ ديپلمنوع ديپلم، بخش و شهرس

شته های تحصيلی پذيرش در نيمسال دوم بايد و برای ر 31/06/1399نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان 

سال ، گواهی تحصيلی باشد، در غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد( 30/11/99حداکثر تا تاريخ 

با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهر و امضای مدير دبيرستان ديپلم سال ماقبل  2ماقبل و 



کارنامه يا گواهی اصل ،  سال قبل از ديپلم 2با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و  يا هنرستانو

با قيد معدل کتبی ديپلم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان  تحصيلی ديپلم نظام قديم

 .آموزش و پرورش

بهياری نظام  کامل متوسطه مدرک ديپلم اسکنجهت بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاری:  -9

يا ديپلم بهياری نظام سالی واحدی/ترمی واحدی ) کاردانش ( به همراه  6-3-3يا نظام جديد  قديم

ويا ديپلم بهياری نظام جديد به همراه مدرک  وکارنامه دوره بهياری نظام قديم ک پيش دانشگاهیرمد

 وکارنامه ديپلم وپيش دانشگاهی پيش دانشگاهی

اصل يا گواهی مدرک کاردانی پيوسته به همراه اصل يا جهت دارندگان مدرک کاردانی پيوسته :  -10

مدرک کاردانی پيوسته اصل ويا گواهی گواهی سال اول و دوم وسوم دوره دبيرستان و يا هنرستان) 

/ اصل ويا گواهی مدرک کاردانی گروه آموزش (پيش دانشگاهی قابل قبول می باشدبجای مدرک 

. حداکثر تاريخ اخذ مدرک پيش 30/07/99شکی به همراه پايان طرح نيروی انسانی تا تاريخ پز

هر مدرک جداگانه اسکن شود  می باشد. 30/07/1399 تاريخدانشگاهی ومدرک کاردانی پيوسته تا

 کيلو بايت ( 200تا  100)حجم هرفايل .

اييديه ت "سامانه که از  دانشگاهیپيش و  متوسطهدوره در خواست تائيديه تحصيلی کد پيگيری  -11

دريافت نموده ايد. )  https://emt.medu.irبه آدرس  "مدارک تحصيلی وزارت آموزش و پرورش

 (الزامی ميباشد 

اسکن اصل فرم انصراف از تحصيل ) دانشجويان اخراجی آموزشی و يا دانشجوی انصرافی دوره  -12

الزم است فرم انصراف از  31/02/1399روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حداکثر تا تاريخ 

 تحصيل و گواهی تسويه حساب کامل تاييد شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان داخل ارائه

 ( 1دفترچه شماره  70ص  – 2نمايند.) فرم شماره 

کارشناسی و کارشناسی  انی ،ددارای مدرک کار پذيرفته شدگان از مدرک تحصيلی اخذ گواهی -13

 30/07/1399تا تاريخ  ارشد



فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج ) فرم شماره يك  اسکن-14

کيلو بايت  200تا  100حجم فايل با )( اهها و موسسات آموزش عالی کشورکشور و دانشجويان فعلی و انصرافی دانشگاز 

 اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود.( بارگذاری گردد

، رزمندگان و ايثارگران ، شاهد ،  1فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه ) 4فرم شماره اسکن  -15

 ( بارگذاری گرددکيلو بايت  200تا  100فايل حجم )با ( 1399خانواده شهدا ، برای کليه رشته ها در آزمون سراسری

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته های مختلف گروه آموزشی پزشکی در ) 6فرم شماره اسکن  -16

 (  بارگذاری گردد کيلو بايت 200تا  100فايل  حجم)با ( 1399در آزمون سراسری 3و  2سهميه های مناطق 

 حجم فايلبا ) (معرفی دانشجويان کارمند برای ثبت نام و ادامه تحصيل در دانشگاهفرم ) 12فرم شماره اسکن  – 17

 ( بارگذاری گردد کيلو بايت 200تا  100

 (1399سال ن افغانی و عراقی شرکت کننده در آزمون سراسری يفرم مشخصات داوطلب) 15فرم شماره اسکن  -18

 ( بارگذاری گردد کيلو بايت 200تا  100حجم فايل )با 

   1399کارنامه اوليه ونهائی پذيرفته شده درآزمون سراسری سال -19

دانشجويان دانشکده علوم پزشکی الرستان  "پوشش مناسب و اخالق حرفه ای "آيين نامه اجرايیفرم اسکن  -20

 اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود. (کيلو بايت  200تا  100هرفايل  )حجم

 اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود.تعهد نامه انضباطی  -21

 اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود.تعهدنامه آموزشی  -22

 اين فرم شامل تمامی دانشجويان می شود. با امضاء و اثر انگشت تعهد نامه نقل و انتقاالت -23

 فرم نقص عضو مؤثر در فعاليت های مطلوب حرفه ای رشته های تحصيلی اسکن گواهی سالمت و -24

 با تاييد پزشك خانواده 

ذيل توسط کليه پذيرفته شدگان الزم به ذکر است جهت تاييد فرم گواهی سالمت و فرم نقص عضو موارد  -

 رعايت گردد:



گواهی سالمت شامل بررسی صحت سالمت پذيرفته شده توسط پزشك و از نظر سيستم های قلبی و  -1

بينايی و شنوايی و قد و وزن و ... می  –روانی  –عصبی  -اسکلتی و عضالنی -عروقی و گوارشی عصبی

 .نظر کليه موارد فوق بررسی و تاييد نمايد باشد. لذا پزشك مربوطه بايستی پذيرفته شده را از

با توجه به اينکه پذيرفته شدگان رشته های مختلف نبايد نقص عضوهای مربوط به هر رشته را داشته  -2

 مايد.ن طبق فرم نقص عضو بررسی و تاييدباشند. لذا پزشك با توجه به رشته تحصيلی، پذيرفته شده را 

 ناشی از آن بر عهده شخص پذيرفته شده می باشد. در صورت عدم رعايت دو بند فوق عواقب

فرم تعهد محضری مخصوص بازپرداخت تسهيالت دريافتی از صندوق رفاه ) ويژه تمامی  -25

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

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

   (تنظيم سند مجدد می باشد.

می بايست در يکی از دفاتر اسناد رسمی به  مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه محارم فرم اسکن  -26

 صورت دقيق تنظيم گردد.

 و امضا شود. اثر انگشت الزامی است. می بايست توسط دانشجو تکميل ه.خوابگانامه فرم تعهداسکن -27

می بايست با مراجعه به پزشك خانواده و يا مرکز جامع سالمت  گواهی وضعيت سالمت دانشجوياناسکن -28

 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 از تکميل بودن و تائيد مدارک ضروری است مجدداًجهت آگاهی الف:   

 .نماييد مشاهده را شد انجام نامثبت پيام تا مراجعه سايت

 د.باشد بايد سريعاً نسبت به رفع نقص اقدام نماييدر صورت مشاهده پيام مدارک ناقص میب: 

 .الزامی می باشدامضا و اثر انگشت  ،بعد از تکميل فرم های فوق: ج

 



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

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

 

 آموزشی امورارسال از طريق پست به حوزه  جهت الزم مدارک : الف

 ( سریت يك شناسنامه برابر اصل )تمام صفحا کپی -1 

 (  يك سریملی برابر اصل )پشت رو ( )  کپی کارت -2

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

 شماره دانشجويی ، نام پدر ( 

ه يا اصل و کپی دفترچوت و معافيت زمان صلح کپی کارت پايان خدمت يا معاوفيت پزشکی ، کفال -4

دفترچه  22تا 20با توجه به يکی از بندهای مندرج در صفحات )جهت برادراناعزام به خدمت 

 (( 1راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ) شماره 

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  حصيلیصدور معافيت تندارند 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

( : اصل مدرک يا گواهی موقت پايان  6-3-3پذيرفته شدگان نظام آموزشی جديد ) جهت  -6

تحصيالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدير دبيرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ 

)تاريخ اخذ مدرک تحصيلی پايه دوازدهم در هريك از رشته های تحصيلی برای نيمسال اول مدرک

و برای رشته های تحصيلی پذيرش در نيمسال دوم بايد حداکثر تا  31/06/1399ن بايد حداکثر تا پايا



) گزارش کلی سوابق  602، فرم باشد، در غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد( 30/11/99تاريخ 

تحصيلی پايه های دهم تا دوازدهم ( با مهر و امضای مدير دبيرستان يا معاون اجرايی دبيرستان، اصل 

مه تحصيلی سه سال آخر دبيرستان ) پايه دهم تا دوازدهم ( با امضاء و مهر دبيرستان يا اداره کارنا

 آموزش و پرورش.

نظام آموزشی سالی واحدی يا ترمی واحدی : اصل مدرک يا گواهی پايان پذيرفته شدگان جهت  -7

تحصيلی، بخش و دوره پيش دانشگاهی با مهر و امضای مدير مرکز پيش دانشگاهی با درج رشته 

تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهی در هريك از رشته های  ) شهرستان محل اخذ مدرک پيش دانشگاهی

و برای رشته های تحصيلی پذيرش در  31/06/1399تحصيلی برای نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان 

، اصل باطل خواهد شد( باشد، در غير اينصورت قبولی فرد 30/11/99نيمسال دوم بايد حداکثر تا تاريخ 

مدرک يا گواهی ديپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدير 

دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک، اصل مدرک و يا گواهی سال ماقبل 

تان محل اخذ مدرک، اصل ديپلم با مهر و امضای مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرس

کارنامه تحصيلی ديپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی ) رياضی فيزيك، علوم 

به بعد با امضاء و مهر  1384( در هر يك از سالهای و علوم و معارف اسالمیتجربی، علوم انسانی 

انشگاهی ) رياضی فيزيك، دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش، اصل کارنامه تحصيلی دوره پيش د

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان   1391( از سال  و علوم و معارف اسالمی علوم تجربی، علوم انسانی

 آموزش و پرورش.

دوره چهارساله گواهی مدارک تحصيلی  يااصل نظام قديم آموزش متوسطه: پذيرفته شدگان جهت  -8

مهر و امضای مدير دبيرستان يا هنرستان با درج نوع ديپلم،  يا دوره شش ساله دبيرستان يا هنرستان با

تاريخ اخذ ديپلم در هريك از رشته های تحصيلی برای نيمسال  )بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

و برای رشته های تحصيلی پذيرش در نيمسال دوم بايد حداکثر  31/06/1399اول بايد حداکثر تا پايان 

سال ماقبل و ، گواهی تحصيلی ر غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد(باشد، د 30/11/99تا تاريخ 



 رستانيا هنوديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهر و امضای مدير دبيرستان سال ماقبل  2

کارنامه تحصيلی ديپلم يا گواهی ، اصل  سال قبل از ديپلم 2با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و 

 قيد معدل کتبی ديپلم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.با  نظام قديم

جهت بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاری: ارائه مدرک ديپلم کامل متوسطه بهياری نظام قديم  -9

يا ديپلم بهياری نظام سالی واحدی/ترمی واحدی ) کاردانش ( به همراه مدرک  6-3-3يا نظام جديد 

پيش دانشگاهی وکارنامه دوره بهياری نظام قديم ويا ديپلم بهياری نظام جديد به همراه مدرک پيش 

 31/6/99وکارنامه ديپلم بهياری وپيش دانشگاهی ) تاريخ اخذ آن بايد حداکثر تا پايان  دانشگاهی

سال خدمت  3معرفی نامه مبنی بر داشتن /  خواهد بود. "باطل  "باشد در غير اينصورت قبولی فرد 

ل ا تاييد دفتر پرستاری محباعم از دولتی و يا غير دولتی به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال 

جابجائی و انتقال بهياران ممنوع  ) مدت سه سال خدمت بايد بعد از اخذ ديپلم بهياری باشد (  خدمت

 .ميباشد

اصل يا گواهی مدرک کاردانی پيوسته به همراه اصل يا نی پيوسته : جهت دارندگان مدرک کاردا -10

گواهی سال اول و دوم وسوم دوره دبيرستان و يا هنرستان) اصل ويا گواهی مدرک کاردانی پيوسته 

بجای مدرک پيش دانشگاهی قابل قبول می باشد(/ اصل ويا گواهی مدرک کاردانی گروه آموزش 

. حداکثر تاريخ اخذ مدرک پيش 30/07/1399روی انسانی تا تاريخ پزشکی به همراه پايان طرح ني

 می باشد. 30/07/1399دانشگاهی ومدرک کاردانی پيوسته تاتاريخ 

اصل فرم انصراف از تحصيل ) دانشجويان اخراجی آموزشی و يا دانشجوی انصرافی دوره روزانه  -11

الزم است فرم انصراف از تحصيل  31/02/1399دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حداکثر تا تاريخ 

م فر و گواهی تسويه حساب کامل تاييد شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان داخل ارائه نمايند.)

 ( 1دفترچه شماره  70ص  – 2شماره 

کارشناسی و کارشناسی  انی ،ددارای مدرک کار پذيرفته شدگان از مدرک تحصيلی اخذ گواهی -12

 30/07/1399تا تاريخ  ارشد



فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و  1فرم شماره  -13

در آزمون  خارج از کشور و دانشجويان فعلی و انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

 1399سراسری 

، رزمندگان و ايثارگران ،  1رم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه ف 4 فرم شماره  -14

  1399شاهد ، خانواده شهدا ، برای کليه رشته ها در آزمون سراسری 

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته های مختلف گروه آموزشی  6فرم شماره  -15

 1399  در آزمون سراسری 3و  2پزشکی در سهميه های مناطق 

 . معرفی دانشجويان کارمند برای ثبت نام و ادامه تحصيل در دانشگاهفرم  12فرم شماره  - 16

سال شرکت کننده در آزمون سراسری ن افغانی و عراقی يفرم مشخصات داوطلب 15فرم شماره  -17

1399   

   1399کارنامه اوليه ونهائی پذيرفته شده درآزمون سراسری سال -18

 پزشکی علوم دانشکده دانشجويان "ای حرفه اخالق و مناسب پوشش "اجرايی نامه آيينفرم  -19

  الرستان

 تعهد نامه انضباطی  -20

 تعهدنامه آموزشی  -21

 فرم نقص عضو مؤثر در فعاليت های مطلوب حرفه ای رشته های تحصيلی اصل گواهی سالمت و -22

 با تاييد پزشك خانواده

  با امضاء و اثر انگشت انتقاالتتعهد نامه نقل و  -23 



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

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

 ) 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

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

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن -11

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

 شده و آن با دقت پر نموده و از طريق پست 

 مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه  محارم فرم  -13

 خوابگاه نامه فرم تعهد -14



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

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

 فرم ثبت نام اداره خوابگاهها  -16

 گواهی وضعيت سالمت دانشجويان  -17

 فرم استعداديابی دانشجويان در زمينه فرهنگی -18

 الزامی می باشد. اثر انگشتمضا و 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

 دانشجويان ه تحصيلیامور مشاورارسال از طريق پست به حوزه  جهت الزممدارک :  د

 )يك سری( تمام صفحات شناسنامهکپی  -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


