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   آدرس مركز دانلود:

 داًشگاُ علَم پسشكي شاّرٍدصفحِ اٍل                      ثبت ًام ايٌترًتي داًشجَياى ٍرٍدي جذيذ            فرم ّا            داًشجَيي   

 :رح ذيل می باشدبٍ شبٍ امًر داوشجًيی ارائٍ   جُتمدارك مًرد وياز پس از تكميل فرم َا  -2

 ارائِ فرم پرسشٌاهِ داًشجَيي)فرم شوارُ يک(  -1

 پشت ًَيسي شذُ 3×4قطعِ عكس 3 -2

)پس از ثبت اطالعات در راياًِ اصل عقذًاهِ ٍ اصل  داًشجَ ٍ ّوسر اصل شٌاسٌاهِعقذ ًاهِ ٍ  صل ا: در صَرت تاّل -3 

  شٌاسٌاهِ عَدت دادُ خَاّذ شذ(

 .می باشىد (2فرم شمارٌ فرم تقاضای خًابگاٌ ) م بٍ تكميلاٌ ملسداوشجًيان متقاضی خًابگ -3

( در يكی از دفترخاوٍ َای رسمی 3ثبت فرم تعُد وامٍ محضری)فرم شمارٌ  جُت استفادٌ از خًابگاٌ ي تسُيالت -4

  . بٍ امًرداوشجًيی ي تحًيل آن A4در برگٍ َای 

 :  نکات مهم در خصوص تعهد محضری

تصَير حكن بازًشستگي كارهٌذاى بازًشستِ ٍ كپي هصذق پرٍاًِ  رسوي، پيواًي(ارائِ تصَير حكن استخذاهي كاركٌاى ) -1

الساهي هي باشذ. در صَرتي كِ ضاهي هستوري بگير هي باشذ با دارا بَدى تاريخ اعتبار كسب ٍ اشتغال بِ حرفِ  ضاهي 

َطِ دريافت ٍ بِ اهَر داًشجَيي ارائِ ًوايٌذ. )ركر شوارُ هستوري گَاّي هربَط دال بر هستوري بگيري را از ٍاحذ هرب

 بگيري در تعْذ ًاهِ الساهي است (

 بعذ از تٌظين سٌذ تعْذ هحضري اصل سٌذ را بِ اهَر داًشجَيي تحَيل دادُ ٍ كپي آى را ًسد خَد ًگِ داريذ. -2

ستاَای تابعٍ خًيشايوداوی دارود كٍ مايل بٍ داوشجًيان دختر ساكه در خًابگاٌ كٍ در شُر محل تحصيل ي يا ري -5

را تكميل ي با امضای يلی قاوًوی در يكی از دفترخاوٍ َای  خًيشايودانرفت ي آمد با آوُا می باشىد می بايست فرم 

.   )َىگام ثبت وام حضًری می تًاوىد از امًر داوشجًيی فرم رساودٌ ي بٍ امًرداوشجًيی تحًيل ومايىدرسمی بٍ ثبت 

 طٍ را دريافت ومايىد(مربً

 

 تًجٍ : داوشجًيان ظرفيت مازاد فاقد خًابگاٌ ي يام می باشىد.

 امًر داوشجًيی     
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