بسمه تعالی
با عرض تبريك به مناسبت قبولی در اين دانشگاه به اطالع داوطلبانی كه اسامی آنان به عنوان پذيرفتهشدگان نهايی رشته های
كارشناسی فوريتهای پزشکی در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعالم شده ،میرساند الزم است برای ثبت نام با در دست

داشتن مدارك مورد نياز منحصراً براساس روز تعيين شده به اداره خدمات آموزشی دانشگاه (قم ،خيابان ساحلی ،دانشگاه
علوم پزشکی قم ،طبقه دوم ،اداره خدمات آموزشی)مراجعه نماييد .عدم مراجعه در تاريخ مقرر برای ثبت نام به منزلة
انصراف از تحصيل تلقی میگردد .الزم به ذكر است سپس بايستی به معاونت دانشجويی و فرهنگی و دانشکده مربوطه مراجعه
نماييد تا مراحل ثبت نام كامل گردد .ساعت كار معاونت دانشجويی و فرهنگی برای ثبت نام :تا ساعت  14:30می باشد.
الف -زمان ثبتنام در اداره خدمات آموزشی  :از ساعت  8صبح تا  11براساس جدول زير:
روز

تاريخ

رشته

يکشنبه

1398/11/13

كارشناسی ناپيوسته فوريتهای پزشکی

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی در زمان مراجعه حضوری:
 گواهی پایان خدمت الیحه طرح تأمین نیروی انسانی یا گواهی معافیت از طرح اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت پایان دوره  +تصویر تصویر حکم استخدام کارمند و حکم مرخصی ساالنه یا موافقت بدون قید و شرط سازمان جهت کارمندان رسمی و پیمانی تصویر کارنامه آزمون کاردانی به کارشناسی 1398  6قطعه عکس 3*4 تصویر تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی ( 3سری) کارت پایان خدمت یا معافیت از آن ( اصل  +تصویر) -پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد علی الحساب مبلغ  5/000/000تومان بایستی پرداخت نمایند( .دستگاه پوز موجود است)

توضيح  :1انتخاب واحد در اين نيمسال تحصيلی توسط دانشگاه انجام میشود.

توضيحات مهم:
 همچنان كه از طريق دفترچه انتخاب رشته و سايت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور ،به آگاهی رسيدهاست ،دانشگاه علوم پزشکی قم تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان نداشتته و واگتذاری خوابگتاه ،در
صورت وجود ظرفيت مازاد بر اساس اولويتهای تعيين شده و به صورت محدود ،صورت خواهد گرفت.
 -شروع کالس ها روز شنبه مورخ  98/11/19می باشد.

شماره تماس جهت پاسخگوبی به سؤاالت شما:
 اداره خدمات آموزشی2531071311-396-397-398-321 :رفاهی31971503-31971502 :
امور خوابگاه ها31971505-31971504 :
تغذيه 31971507 -31971506 :
فرهنگی31971513 :

در صورت فقدان یکی از مدارک فوق الذکر ثبت نام به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.

