
 1401سال رشته ی پزشکی پذيرفته شدگان  حضوری جزييات ثبت نام

 دانشکده علوم پزشکی الرستان:پذيرفته شده گرامی رشته ی پزشکی 

و راهيابی به دانشکده   1401با سالم و عرض تبريك به مناسبت موفقيت شما در آزمون سراسری سال 

حضوری نحوه اقدام، زمان و مدارک الزم جهت ثبت نام ، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

عدم رعايت و بی  .خواهشمند است موارد ذيل را به طور کامل مطالعه نماييد اعالم می گردد، لبه شرح ذي

ی م  انصرافتوجهی به هريك از قوانين و مراحل ثبت نام و انجام آن در خارج از بازه ی ثبت نامی به منزله ی 

 باشد.

 :حضوریجدول زمانبندی ثبت نام 

 16/11/1401زمان ثبت نام: يکشنبه  -1

پذيرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان:   جهت ثبت نام حضوریآدرس  -2

دانشکده پرستاری حضرت زينب  ،رضا)ع(جنب بيمارستان امام  ،دادمانالرستان، شهرجديد، بزرگراه دکتر 

  آموزشی، امور )س(

و شماره  272-226داخلی  07152245009 - 07152257110 تلفن: تلفن پاسخگويی حوزه امور آموزشی: -3

 07152252718مستقيم: 

 رسمی روزهای تعطيل جزبه )شنبه تا چهارشنبه( روزهای کاری  14:00الی  9:00از ساعت  زمان پاسخگويی: -4

 توجه :

دانشجويی  مديريت ، امور آموزشی مديريت :ی حوزه ششدر تکميل مدارک و حضوری ثبت نام 

و  مشاوره تحصيلی امور ، دانشجويی مشاورهاداره  ،صندوق رفاه دانشجويان  اداره ، فرهنگی

 می باشد.الزامی حراست مديريت حوزه ی 



 حوزه ی امور آموزشیثبت نام حضوری **مدارک الزم جهت 

 ( سریيك ت شناسنامه برابر اصل )تمام صفحا کپی -1 

 (  سریيك ملی برابر اصل )پشت رو ( )  کپی کارت -2

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

 دانشجويی ، نام پدر ( 

يا معافيت پزشکی ، کفالت و معافيت زمان صلح )پشت  کارت پايان خدمت مدرک وضعيت نظام وظيفه:  -4

با توجه به يکی از بندهای مندرج در )يا دفترچه اعزام به خدمت جهت برادران.  معافيت تحصيلی، و رو( 

 (( 1شماره دفترچه ) سراسریدفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون  24 تا 22صفحات 

 :دانشجويان پسرثبت نام معافيت تحصيلی *راهنمای ورود به سامانه خدمات الکترونيکی انتظامی جهت 

  آدرس سامانهservices.epolice.ir و.epolice.irsakha 

  پس از ورود به سامانه مشخصات فردی، اطالعات تحصيلی را تکميل و سپس نسبت به درخواست

 اقدام نماييد.معافيت تحصيلی خود 

 درصورت دارا بودن دفترچه بيمه ، کپی دفترچه بيمه -5

با مهر و امضای ، نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدیجهت  اصل مدرک پايان دوره پيش دانشگاهی -6

مدير مرکز پيش دانشگاهی با درج رشته تحصيلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پيش دانشگاهی ) 

پيش دانشگاهی در هريك از رشته های تحصيلی برای نيمسال اول بايد حداکثر تا پايان تاريخ اخذ دوره 

باشد، در  30/11/1401و برای رشته های تحصيلی پذيرش در نيمسال دوم بايد حداکثر تا تاريخ  31/06/1401

 پيش در صورت صادر نشدن اصل مدرک پايان تحصيالت دوره -غير اينصورت قبولی فرد باطل خواهد شد( 

ن اي تحويلدوره پيش دانشگاهی در زمان ثبت نام حضوری دانشگاهی، اصل گواهی موقت پايان تحصيالت 

 .امور گردد

https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=https%3A%2F%2Fservices.epolice.ir%3A443%2Fintp%2Fticket_check
https://sakha.epolice.ir/portal/login?service=http%3A%2F%2Fsakha.epolice.ir%3A80%2Fenroll%2Fticket_check


نظام آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی ) رياضی فيزيك، جهت  دوره پيش دانشگاهی ريزنمراتصل ا-7

بيرستان يا سازمان آموزش امضاء و مهر دبا   1391از سال  علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی

 و پرورش(.

درج بخش و شهرستان محل صل مدرک ديپلم متوسطه با مهر و امضای مدير دبيرستان و يا هنرستان با ا-8

در صورت صادر نشدن اصل مدرک پايان تحصيالت دوره متوسطه، اصل گواهی موقت پايان -اخذ مدرک

 .م حضوری تحويل اين امور گردددوره متوسطه در زمان ثبت ناتحصيالت 

سازمان به بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا  1384ديپلم متوسطه در هر يك از سالهای  ريزنمراتصل ا-9

 آموزش و پرورش

اصل فرم انصراف از تحصيل ) دانشجويان اخراجی آموزشی و يا دانشجوی انصرافی دوره روزانه  -10

الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهی  25/12/1400دانشگاهها و موسسات آموزش عالی حداکثر تا تاريخ 

 – 2د.) فرم شماره ارائه نماينرا تسويه حساب کامل تاييد شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان داخل 

 ( 1دفترچه شماره  76ص 

ا ت کارشناسی و کارشناسی ارشد انی ،ددارای مدرک کار پذيرفته شدگان از مدرک تحصيلی اخذ گواهی -11

 30/07/1401تاريخ 

فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از :  1فرم شماره  -12

) 1401در آزمون سراسری  دانشجويان فعلی و انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورکشور و 

 تکميل اين فرم جهت تمامی پذيرفته شدگان الزامی می باشد – ( دريافت فرم

، رزمندگان و ايثارگران ، شاهد ،  1رم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه ف:  4 فرم شماره  -13

 ( دريافت فرم)  1401خانواده شهدا ، برای کليه رشته ها در آزمون سراسری 

مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته های مختلف گروه آموزشی پزشکی فرم :  6فرم شماره  -14

 ( دريافت فرم) 1401  در آزمون سراسری 3و  2در سهميه های مناطق 

https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-1.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-4.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-6.pdf


دريافت ).کارمند برای ثبت نام و ادامه تحصيل در دانشگاهمعرفی دانشجويان فرم :  12فرم شماره  - 15

 (فرم

  1400سال شرکت کننده در آزمون سراسری ن افغانی و عراقی يفرم مشخصات داوطلب:  51فرم شماره  -16

 ( دريافت فرم)

   1401کارنامه اوليه ونهائی پذيرفته شده درآزمون سراسری سال -17

 ( دريافت فرم)  با امضاء و اثر انگشت تعهد نامه نقل و انتقاالت -18

که  هیپيش دانشگاو  متوسطهدوره  و سوابق تحصيلی خواست تائيديه تحصيلیدرکد پيگيری پرينت  -19

دريافت  https://emt.medu.irبه آدرس  "تاييديه مدارک تحصيلی وزارت آموزش و پرورش "سامانه از 

 نموده ايد.

  دارک تاييديه م "می بايست با مراجعه به سامانه جهت درخواست تاييديه تحصيلی پذيرفته شدگان

اقدام به درخواست ارسال  "تاييديه تحصيلی "با انتخاب گزينه  "تحصيلی وزارت آموزش و پرورش

تاييديه تحصيلی دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهی ) جهت نظام آموزشی سالی واحدی و ترمی 

 واحدی( به دانشکده علوم پزشکی الرستان نمايند. 

 

 يه تاييد "می بايست با مراجعه به سامانه  جهت درخواست سوابق فارغ تحصيلی پذيرفته شدگان

اقدام به  "سوابق فارغ التحصيلی "با انتخاب گزينه  "موزش و پرورشمدارک تحصيلی وزارت آ

درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصيلی و گواهی محل های تحصيل دوره متوسطه و پيش 

دانشگاهی ) جهت نظام آموزشی سالی واحدی و ترمی واحدی ( به دانشکده علوم پزشکی الرستان 

 نمايند. 

 

 شناسنامه ای تکميل شده در سامانه هم آواپرينت فرم اطالعات  -20

https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-12.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-12.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-shomare-15.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/01/tahodname-pezeshki.pdf


تصوير حکم کارگزينی و گواهی اشتغال برای کارکنان رسمی، پيمانی، شاغلين و بازنشستگان  -21

وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مؤسسات آموزشی 

 تابعه وزارتخانه های مذکور

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

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

 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان یآموزشامورمديريت 


