اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال  79دانشگاه علوم پزشکی بابل
ضمن عرض سالم و تبریک به مناسبت موفقیت شما در آزمون سراسری و قبولی در این دانشگاه،
پذیرفته شده گرامی :قبل از اینکه وارد سامانه اینترنتی شوید راهنمای ثبت نام را با دقت مطالعه نموده و طبق
راهنمای ثبت نام عمل نماید.
تذکر :ابتدا تصویر مدارک ذیل را اسکن و با فرمت  JPEGذخیر ه نمائید .ضمنا" حجم فایل نباید از  kb 011بیشتر
باشد و در صورت عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آن را استاندارد نموده و دوباره ارسال نمائید.
زمان ثبت نام اینترنتی  :کلیه دانشجویان پذیرفته شده نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  89-89موظف می باشد
طبق برنامه زمان بندی جهت ثبت نام اینترنتی از روز یکشنبه تاریخ  52لغایت جمعه  89/6/01اقدام نمایند.
تذکر  :ثبت نام اینترنتی ثبت نام مشروط بوده و زمانی این ثبت نام تائید نهایی می گردد که کلیه مدارک تحویل
گرفته شده توسط کارشناس دانشکده در زمان مقرر تائید گردد در صورت نقص در پرونده یا عدم دریافت مدارک،
انتخاب واحد دانشجو از سیستم حذف و تا زمان تکمیل مدارک ،مجاز به حضور در کالس نمی باشد.
مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی
 .0اسکن یک قطعه عکس جدید ( 0×4خواهران با پوشش اسالمی کامل)
 .5اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه و در صورت توضیحات صفحه آخر
 .0اسکن پشت و روی کارت ملی
 .4اسکن کارت پایان خدمت ،کارت معافیت دائم ،کارت معافیت موقت پزشکی در مدت اعتبار آن (در صورت
داشتن)
فرمهای ذیل دانلود و تکمیل شده در روز تحویل مدارک به کارشناس مربوطه ارائه گردد.
فرمهای آموزشی:
 -0فرم شماره ( 0برای کلیه پذیرفته شدگان)
 -5فرم شماره ( 4برای پذیرفته شدگان منطقه یک رزمندگان و ایثارگران)
 -0فرم شماره ( 6برای پذیرفته شدگان منطقه  5و )0
تذکر :تمام مدارکی که در ثبت نام اینترنتی اسکن و ارسال نموده اید را در قالب یک  CDو یک برگ کد رهگیری
در روز تحویل مدارک به همراه داشته باشید.

مدارک ثبت نام حضوری:
 -0اصل دیپلم ،پیش دانشگاهی ،ریز نمرات دوسال ماقبل دیپلم ،ریز نمرات پیش دانشگاهی از هر کدام اصل و دو
سری تصویر آن
 -5اصل شناسنامه و  2سری تصویر کامل آن
 -0کارت ملی اصل و  2سری تصویر آن
 -4عکس تمام رخ  0×4مربوط به سالجاری  09قطعه
 -2تصویر صفحه اول دفترچه بیمه یک برگ
-6فرم های دانلودی فوق الذکر در ثبت نام اینترنتی
توجه:
 کد کاربری ،کد ملی و کلمه عبور شماره دواطلبی می باشدزمان ثبت نام اینترنتی از روز یکشنبه تاریخ  52لغایت جمعه 89/6/01می باشد.
تذکر :در صورت مشکلی در ثبت نام اینترنتی همکاران محترم خدمات ماشینی در ساعات اداری با شماره
 510- 05519040داخلی پاسخگو می باشد.
 تحویل مدارک حضوری در ساعت اداری از روز یکشنبه  89/9/0لغایت سه شنبه  89/9/0در دانشکده هایمربوطه انجام می گردد.
شماره تلفنی که همکاران محترم آموزش دانشکده می توانند پاسخگو باشند:
آموزش دانشکده پزشکی :

05085104

آموزش دانشکده پیراپزشکی:

05081014

آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:

05081609

آموزش دانشکده توانبخشی:

05084642

آموزش دانشکده دندانپزشکی:

05589820

آموزش دانشکده پرستاری و مامایی رامسر:

22550296

آموزش دانشکده پردیس خودگردان:

05521954الی 2

