بسمه تعالی

اطالعیه وراهنمای ثبت نام اولیه (اینترنتی) وحضوری پذیرفته شدگان جدید الورود آزمون سراسری سال 1398
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد(ودانشکده بروجن)
زمان ثبت نام اینترنتی از ساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخه
98/06/27لغایت ساعت 24روزشنبه مورخه  98/06/30در همین سایت
بوده ولینک ثبت نام نیز در همین سایت در موعد مقرر جهت ثبت نام فعال
خواهد گردید .پذیرفته شدگان قبل از ثبت نام کلیه صفحات راهنما را
پرینت و به دقت مطالعه نمایند.زمان ثبت نام حضوری و تکمیل پرونده و
اخذ خوابگاه و..از تاریخ 98/07/01لغایت 98/07/02می باشد.جهت کسب
اطالع از مکان و سایر فرایندهای ثبت نام حضوری راهنما را مطالعه نمائید
مراحل ثبت نام اینترنتی ):ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم و پذیرفته شدگان دانشکده بروجن همزمان بصورت اینترنتی وحضوری می باشد)
ثبت نام دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی در بهمن ماه سال جاری بصورت حضوری خواهد بودکه تاریخ دقیق در آذرماه سال جاری اطالع رسانی خواهد

شد.

مرحله اول) ورود به سامانه با استفاده از کد ملی و کلمه عبور ( شماره داوطلبی )


توصیه میشود برای ورود به سامانه از مرورگر  Internet Explorerاستفاده نمائید .

مرحله دوم) تکمیل اطالعات خواسته شده درسامانه شامل موارد زیر :


فرم هایی که در پنل اطالعات داوطلبان می باشد فرم هایی هستند که باید به صورت آنالین آنها را تکمیل نمایید  .دقت نمایید که موارد ستاره دار را
حتما" به صورت صحیح و دقیق تکمیل نمایید  .پس از ذخیره به مرحله بعدی بروید .
در صورت مواجه با هرگونه مشکل در اطالعات این قسمت از ساعت  8صبح لغایت  15بعد از ظهر با شماره تلفن  038 33350341تماس
حاصل فرمائید .
رئیس اداره پذیرش وثبت نام وامتحانات  :آقای بهروز اسکندری شهرکی
کارشناس اداره پذیرش وثبت نام و امتحانات :سرکار خانم اسماعیلی



فرم هایی که در پنل فرم های آموزشی قرار دارند را بایستی دانلود نموده تکمیل و هنگام مراجعه حضوری تحویل دانشگاه دهید .درصورتی که موفق
به دانلود نشدید در ثبت نام حضوری نمونه فرم به شما داده می شود .پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از اتالف وقت در موعد ثبت نام حضوری فرم ها
را دانلود نمائید و پس از تکمیل ان در موعد ثبت نام حضوری تحویل دهید.

-

نکات :

(( نیاز به ارسال آنالین این فرم ها نیست ))

1

تکمیل فرم های (فرم درخواست سکونت در خوابگاه  ،فرم تعهد رعایت آیین نامه اسکان در خوابگاه،فرم اجاره والدین مخصوص دانشجویان

-

دختر) فقط برای دانشجویانی است که درخواست سکونت در خوابگاه دارند .چنانچه موفق به دانلود نشدید در موعد ثبت نام حضوری فرم
به شما داده می شود .پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از اتالف وقت خود دانلود و در موعد ثبت نام حضوری تحویل دهید.
-

برای تکمیل شناسنامه سالمت دانشجو به راهنمای زیر توجه نمایید :



پس از دانلود و پرینت فرم  ،دانشجو می بایست با در دست داشتن فرم مذکور به مرکز جامع سالمت محل سکونت خود مراجعه نماید.



در مرکز جامع سالمت معاینات و غربالگری توسط پزشک انجام و نتایج توسط وی در سامانه سیب ثبت می گردد.



پس از انجام معاینات میبایست فرم تأییدیه معاینات پزشکی ممهور به مهر مرکز جامع سالمت و مهرو امضاء پزشک معاینه کننده گردد .



ثبت نشانی محل سکونت  ،تلفن ثابت و تلفن همراه توسط دانشجو در فرم الزامی است.



فرم تاییدیه می بایست در موعد ثبت نام حضوری تحویل نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه گردد.

-

در صورت مواجه با هرگونه مشکل در تکمیل فرم شناسنامه سالمت از ساعت  8صبح لغایت  15بعد از ظهر با شماره تلفن  038 32251740تماس
حاصل فرمائید .



در پنل مدارک خواسته شده می بایست اسکن مدارکی که دانشگاه بر ای شما مشخص نموده است را ارسال نمایید  .توجه که این تصاویر باید شامل
خصوصیات زیر باشد :



o

تصویر مورد نظر باید با فرمت  Jpgارسال شود .

o

حجم (  )sizeفایل نباید از  KB100بیشتر باشد.

o

از ارسال عکسهای با کیفیت (  )Resolutionخیلی باال خودداری کنید .

o

در ارسال تصویر کارت ملی دقت فرمائید تصویر پشت و روی کارت ملی را اسکن کرده و بصورت یکجا (یک فایل) ارسال نمائید .

o

در ارسال تصویر صفحات شناسنامه دقت فرمائید تصویر کلیه صفحات شناسنامه را اسکن کرده و بصورت یکجا (یک فایل) ارسال نمائید .

o

درصورت عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آنرا استاندارد نموده و دوباره ارسال نمایید .

o

اگر تصویر را به اشتباه قرار دادید می توانید از پنل مدارک ارسال شده تصویر ارسالی را حذف نمایید .

با ورود به قسمت صدور کد رهگیری می توانید اطالعات ثبت شده خود را مشاهده نمایید در صورتی که از صحت اطالعات اطمینان دارید با کلیک بر
روی کلید چاپ و صدور کد رهگیری از اطالعات خود دو نسخه چاپ و تهیه نمائید .

پس از مشاهده کد رهگیری ثبت نام اولیه شما با موفقیت انجام شده است.با در دست داشتن دو برگ پرینت کد رهگیری از تاریخهای 98/07/01لغایت
 98/07/02به سالن اجتماعات شهید ضیائی واقع در رحمتیه مجموعه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مراجعه نمائید.
ثبت نام حضوری و تحویل مدارک و همچنین مراحل مربوط به معاونت آموزشی و دانشجویی و فرهنگی
مرحله سوم)با در دست داشتن فرم های تکمیل شده زیر وهمچنین شناسنامه سالمت بصورت حضوری در تاریخهای  1الی  2مهرماه سال جاری به سالن
اجتماعات شهید ضیائی واقع در مجتمع آموزشی رحمتیه مراجعه نمایید .
مدارک الزم جهت ارائه به معاونت دانشجویی وفرهنگی:


فرم درخواست سکونت در خوابگاه



فرم تعهد رعایت آیین نامه اسکان در خوابگاه



فرم اجازه والدین مخصوص دانشجویان دختر
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فرم تعهد محضری جهت استفاده از خوابگاه و وام های دانشجویی



فرم تعهد نامه انضباطی



فرم درخواست خدمات از اداره رفاه دانشجویی



فرم ثبت اطالعات دانشجویان شاهد و ایثارگر



فرم سوابق و عالقه مندی های فرهنگی  ،هنری و ورزشی



فرم درخواست اشتراک اینترنتی



دانشجویانی که موفق به دانلود یا پرینت فرم های فوق نگردیده اند در محل حوزه ثبت نامی فرم به آنها تحویل داده خواهد شد ولیکن
پیشنهاد می گردد جهت تسهیل در روند ثبت نام خود فرم ها را از سایت ثبت نام دانلود و پرینت و در موعد ثبت نام تحویل دهید .جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن(03833331151امور خوابگاهها)تماس حاصل نمایید

مدارک ثبت نامی که دانشجو ملزم به ارائه به بخش آموزش دانشگاه در حوزه ثبت نامی می باشد
-1اصل یا گواهی موقت (پذیرفته شدگان خانم ملزم به ارائه اصل می باشند) مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات پیش دانشگاهی(پذیرفته شدگان پسر دو
برگ از هرکدام)پذیرفته شدگان نظام جدید 6-3-3آموزشی نیازی به ارائه پیش دانشگاهی ندارند.
-2اصل یا گواهی موقت(پذیرفته شدگان خانم ملزم به ارائه اصل می باشند) مدرک دیپلم متوسطه و ریز نمرات سه ساله دبیرستان(پذیرفته شدگان پسر دو
برگ از هرکدام)
-3تصویر شناسنامه از تمام صفحات و تصویر کارت ملی(سه برگ)
12-4قطعه عکس 3*4تمام رخ رنگی
 -5تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
-6پرینت کد رهگیری ثبت نام آنالین(دو برگ) و پرینت صفحه قبولی اخذ شده از سایت سازمان سنجش
 -7ارائه پرینت قبولی اخذ شده از سایت سازمان سنجش الزامی است.
-8رسید تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی(پذیرفته شدگان می بایست با ارائه تصویر پیش دانشگاهی و تصویر دیپلم متوسطه (نظام آموزشی جدید)به یکی
از دفاتر پستی پیشخوان دولت نسبت به درخواست صدور تاییدیه تحصیلی اقدام و فیش واریزی را موعد ثبت نام حضوری ارائه دهند.لطفا" آدرس زیر را
جهت ارسال تاییدیه به دفاتر پستی شهرخود اعالم

نمائید(.شهرکرد بلوار آیت اهلل کاشانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ساختمان معاونت اموزشی کد پستی :

)8815713471

الزم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم بغیر از رشته فوریتهای پزشکی موظف به ثبت نام حضوری در همین تاریخ ها می باشند.پذیرفته
شدگان نیمسال دوم پس از تکمیل پرونده خود در بهمن ماه سال جاری(تاریخ دقیق متعاقبا" دربهمن ماه اعالم خواهد شد) نسبت به انتخاب واحد خود
اقدام نمایند.
مرحله چهارم )پس از اتمام ثبت نام حضوری ،بالفاصله به دانشکده مربوطه مراجعه نموده و اقدام به انتخاب واحد نمایید .
دانشکده محل تحصیل

رشته تحصیلی
پزشکی-دندانپزشکی(نیمسال اول)

پزشکی

پرستاری –اتاق عمل-مامایی

پرستاری و مامائی

مهندسی بهداشت محیط-بهداشت عمومی

بهداشت

رادیولوژی-علوم آزمایشگاهی-هوشبری

پیراپزشکی
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* دانشجویان رشته اتاق عمل(نیمسال اول-مهرماه) پذیرفته شده در دانشکده پرستاری الزهرا بروجن برای انتخاب واحد بایستی به بروجن – بلوار جانبازان–
ابتدای جاده گندمان– دانشکده پرستاری بروجن مراجعه نمایند .انتخاب واحد دانشجویان رشته پرستاری بهمن ماه خواهد بود ولی چنانچه مایل به ثبت نام
خوابگاه و سایر خدمات می باشند می توانند به دانشکده مراجعه نمایند .تلفن3424577-34245768:
مدارک زیر را اسکن ودر سایت ثبت نام بارگذاری نمایید.
اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی(نظام جدید نیازی به پیش دانشگاهی نیست)–اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم متوسطه-
ریزنمرات سه ساله دبیرستان -ریزنمرات پیش دانشگاهی– تصویر کارت ملی–تصویر صفحات شناسنامه (از تمام صفحات) -پایان خدمت یا
معافیت دائم (جهت برادران در صورت دارا بودن )و عکس طبق فرمت اعالم شده
نکته  :با توجه به انکه اطالعات دریافتی از قبیل سهم یه و ...طبق اطالعاتی می باشد که مستقیم از سازمان سنجش لینک می گردد لذا
چنانچه در سامانه ثبت نام آنالین اطالعاتی از قبیل نوع سهمیه و وضعیت نظام وظیفه و ...مغایر با شرایط شما می باشد نسبت به ثبت
نام اینترنتی اقدام و در موعد ثبت نام حضوری مراتب را جهت اصالح به مسئول ثبت نام اطالع دهید.چنانچه در سامانه مدارکی را ملزم
به ارسال می باشید ولی فعال مدرک درخواستی موجود نمی باشد و یا شما جز کسانی هستید که ملزم به ارسال این مدرک نمیباشید با
اسکن یه برگ کاغذ سفید به مرحله بعدی بروید.
قابل توجه دانشجویان پسر باالخص پذیرفته شدگان نیمسال دوم:
بفرموده سازمان نظام وظیفه صدور معافیت تحصیلی جهت دانشجویان نیمسال دوم در بهمن ماه خواهد بود لذا ان دسته از پذیرفته شدگانی که
تا بهمن ماه سال جاری مشمول خواهند شد نسبت تعیین تکلیف نظام وظیفه خود اقدام نمایند(دفترچه آماده به خدمت دریافت نمایند و یا اینکه
در یکی از دانشگاههای غیر دولتی ثبت نام و در بهمن ماه انصراف دهند الزم به ذکر است عواقب این امر از جمله احتساب سنوات تحصیلی وثبت
یک بار انصراف جهت دانشجو در نظام وظیفه بر عهده شخص دانشجو خواهد بود)
همکاران معاونت اموزشی(معرفی شده در ذیل) ضمن عرض تبریک و خیر مقدم در کمیته ثبت نام آماده دریافت مدارک و پاسخگوی سئواالت
شما خواهند بود.


آقای دکتر جعفر مقدسی(مدیر اداره کل آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه)



آقای بهروز اسکندری شهرکی (رئیس اداره پذیرش و ثبت نام وامتحانات)



سرکار خانم اسماعیلی (کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام)



سرکار خانم هاشمی( خدمات آموزشی پرستاری ومامایی و پیراپزشکی)



سرکار خانم دهقان(خدمات اموزشی پزشکی و دندانپزشکی)



سرکار خانم کبیری(بایگان شاغل به تحصیل,تشکیل پرونده دانشجویی )



سرکارخانم محمودی(اپراتور و مسئول صدور و تایپ فرم معافیت تحصیلی)

با آرزوی موفقیت
معاونت آموزشی
(اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات)0383350341
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