
 بسمه تعالی

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

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

طالعيه حوزه امور آموزشی می طبق بازه ی زمانی مندرج در ا حضوریثبت نام به استحضار می رساند 

 .باشد

 .را هنگام ثبت نام به همراه داشته باشيد کليه مدارک حوزه دانشجويی اصلخواهشمند است 

 265و 275داخلی  07152245009 - 07152257110: تلفن :تلفن پاسخگويی حوزه دانشجويی

 به غير از روزهای تعطيل 13الی  9:00از ساعت شنبه تا چهارشنبه  :زمان پاسخگويی

  **مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری حوزه دانشجويی 

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

 (سری  1) ملی کارت کپی -2

 ( قطعه 2)  3*4 عکس -3

می بايست با مراجعه به آزمايشگاه های  :هپاتيت ب  آنتی بادیجواب آزمايش تيتر  -4

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

می بايست توسط دانشجو تکميل و امضا (  دريافت فرم) فرم تاييديه صحت سالمت.  -5

 .اثر انگشت الزامی است. شود

https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-taeedie-sehat-salamat.pdf


می بايست در يکی از )(  دريافت فرم)  مخصوص خواهران متقاضی خوابگاه محارم فرم  -6

تکميل فرم، مربوط به کليه دانشجويان  .دفاتر اسناد رسمی به صورت دقيق تنظيم گردد

بستگانی در شهرستان داشته باشند خواه خير، فرم خوابگاهی خواهر بوده و خواه 

 .(محارم بايد در يکی از دفاتر اسناد رسمی تنظيم گردد

 (و يك عدد کپی  محضری شده)  

 .بايست توسط دانشجو تکميل و امضا شودمی (  دريافت فرم)  .هخوابگانامه فرم تعهد -7

 .اثر انگشت الزامی است

می بايست با مراجعه به پزشك (  دريافت فرم) گواهی وضعيت سالمت دانشجويان  -8

 .جامع سالمت تکميل، امضا و ممهور به مهر پزشك گرددخانواده و يا مرکز 

می بايست توسط دانشجو به صورت دقيق و (  دريافت فرم) امور دانشجويی  پرسشنامه -9

يك قطعه عکس در صفحه درج شماره همراه پدر و مادر و الصاق . خوانا تکميل گردد

 .اول فرم الزامی است

می بايست توسط دانشجو تکميل و امضا (  دريافت فرم) فرم ثبت نام اداره خوابگاهها.  -10

 .اثر انگشت الزامی است. شود

آيين نامه اجرايی پوشش و مناسب و اخالق حرفه ای دانشجويان دانشکده علوم  -11

 و امضا به صورت دقيق مطالعهمی بايست توسط دانشجو (  دريافت فرم) پزشکی الرستان. 

 .الزامی استاثر انگشت . شود

به می بايست توسط دانشجو (  دريافت فرم) . فرم تعهد نامه انضباطی دانشجويان -12

 .اثر انگشت الزامی است. و امضا شود صورت دقيق مطالعه، تکميل

https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/form-maharem.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/taahod-name-khabgah.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/gavahie-vazeat-salamat-daneshjooyan.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/01/PORSES1.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/01/FORMTA1.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/aeen-name-ejraee.pdf
https://edu.larums.ac.ir/wp-content/uploads/2022/09/taahod-name-enzebati.pdf


    :**توجه

  الزامی می باشد. امضا و اثر انگشت ،تکميل فرم های فوقبعد از 

  شخص در صورت عدم رعايت موارد مذکور و ارسال ناقص مدارک، عواقب آن به عهده

 پذيرفته شده می باشد.

 وسايل مورد نياز دانشجو در خوابگاه: تشك،پتو،بالشت،ظروف مورد نياز،تشت لباس 

  

 الرستان و خدمات بهداشتی درمانیدانشکده علوم پزشکی  فرهنگی مديريت دانشجويی

 


