قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي کارشناسی ارشد سال تحصيلی 89-89
با آرزوی توفیق بدینوسیله باطالع میرساند پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 89-89
بهمراه مدارک مشروحه ذیل روزچهار شنبه مورخ  89/9/4و روز شنبه مورخ  89/9/9جهت ثبت نام به اداره تحصیالت
تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام حضوري :
-1تکمیل فرم های ثبت نامی و ارائه آن در روز ثبت نام
-2عکس  6 :قطعه پشت نویسی شده
 -3اصل و کپی شناسنامه ( 3سری از تمام صفحات)
 -3اصل و کپی کارت ملی( 3سری)
 -4اصل و کپی دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی که نشاندهنده فراغت از تحصیل باشد .الزم به ذکر است دانشجویان
ترم آخر نیز میبایست مدارکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل تا تاریخ  89/6/31باشد ارائه نمایند  .بدیهی است در
صورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب آن بعهده دانشجو خواهد بود.در صورت وجود این موارد از ثبت نام
فرد جلوگیری بعمل خواهد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواهند شد.
 -5اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان باشد.
 - 6گواهی پایان یا معافیت از طرح و یا هر مدرکی که نشان دهنده وضعیت طرح باشد ،برای فارغ التحصیالن رشته
های پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری ،رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ،فوریت های پزشکی ،پرستاری دندانپزشکی و
بهداشت دهان که جز گرو ههای زیر باشند:
 -9-1افرادی که قبل از تاریخ  85/11/1فارغ التحصیل شده اند.
 -9-2افرادی که بعد از تاریخ  85/11/1فارغ التحصیل شده و در آزمون سال  86شرکت نموده اند.
-9ارائه موافقت کتبی بدون قید و شرط محل کار در صو رت اشتغال.
 -8نامه تاییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر بر اساس آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان
ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصیلی مصوب (.98/11/21این پذیرفته شدگان نیاز به ارائه طرح نیروی
انسانی ندارند)
 -9مدارک نشان دهنده وضعیت سهمیه ،جهت استفادهکنندگان از سهمیه رزمندگان ،ایثارگران ،همسر و فرزند شاهد،
آزاده ،همسر و فرزند آزاده ،جانبازان ،فرزند و همسر جانباز ،فرزند و همسر مفقوداالثر( .کارت رزمندگی یا ایثارگری،
نامه ستاد شاهد و .)...

 -11گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه (کسانیکه آن را دریافت نمودند و چنانچه فارغالتحصیل دانشگاه آزاد میباشند
نیازی به تسویه حساب ندارند)
 -11مدرکی که نشان دهنده  2سال سابقه کار در مراکز بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته پرستاری مراقبتهای ویزه
نوزادان تا تاریخ  89/6/31باشد(.سابقه کار قبل ازاتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد).
تذکر :پذیرفته شدگانی که ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی بوده اند ،باید دوره ی مذکور را تا  89/6/31به پایان
رسانده باشند.
 -12کارت پایان یا معافیت از خدمت نظاموظیفه برای آقایان بهصورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز
پلیس 11 +

مدارک موردنياز جهت تحويل به هسته تحقيق و نظر دهی(گزينش):
-1فرم هسته تحقیق و نظر دهی(گزینش) دو سری از تمام صفحات
 داوطلبانی که در استخدام رسمی دولت و یا نیروهای نظامی و انتظامی میباشند یك نسخه از حکم کارگزینی ممهوربه مهر کارگزینی محل خدمت
-6داوطلبان جهت تکمیل فرم هسته تحقیق و نظر دهی (گزینش) میبایست نسبت به درج آدرس کامل افراد مورد
اطمینان خود در فرم مربوطه اقدام نمایند .
.

فرم ها ي ثبت نامی:
 -1فرم مشخصات
 - ۲فرم هیات مرکزی گزینش دانشجو

دانشکده های تحت پوشش:
دانشکده پزشکی :بابل خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پزشکی ()11132182133
دانشکده طب سنتی ایرانی :بابل خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده طب سنتی ایرانی()11132188582
دانشکده پرستاری و مامایی رامسر :رامسر -دانشکده پرستاری و مامایی رامسر ()11132228581

 -16واریز شهریه ثابت توسط پذیرفته شدگان مازاد بر ظرفیت (با پرداخت شهریه) به مبلغ  31/111/111ریال به حساب سیبا بانك ملی
به شماره ( 2199455112119قابل واریز در کلیه شعب بانك ملی) به نام ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی بابل بابت درآمد معاونت
آموزشی دانشگاه و ارائه اصل فیش واریزی در روز ثبت نام به کارشناس آموزش
تذکر  :1پذیرفته شدگان مازاد بر ظرفیت (با پرداخت شهریه) نیاز به دریافت و تکمیل فرم شماره  2/1تعهد ندارند.
تذکر  :2شهریه متغیر پذیرفته شدگان مازاد بر ظرفیت (با پرداخت شهریه) در هنگام انتخاب واحد طبق جدول ذیل اخذ می گردد.

شهریه ثابت

شهریه متغیر
کمبود یا جبرانی

(به ازای هر

دروس پایه ،دروس تخصصی و اختیاری

واحد نظری

واحد عملی

واحد نظری

1/511/111

2/111/111

3/111/111

واحد عملی واحد

واحد

واحد پایان ترم)

و آزمایشگاه کارآموزی

سمینار

نامه

3/511/111

9/511/111

3/511/111

3/511/111

12/111/111

تذکر  :3مبلغ واریزی بابت شهریه های ثابت و متغیر پس از ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
تذکر  :4یا توجه به اعالم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،این دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان نخواهد
داشت.

معاونت آموزشی دانشگاه
مدیریت تحصیالت تکمیلی و دستیاری

شماره های تماس:
ضمنا"شما عزیزان می توانید در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارک ثبت نامی ساعات اداری با شماره تلفنهای  32219143و
( 111-32219145اداره دستیاری و تحصیالت تکمیلی ( داخلی  )219تماس حاصل نمایید

