
 

 

 

 

(تكميل فرم ثبت نام دانشجویان غير  ب       برای کليه پذیرفته شدگان 2و  1كميل فرم های شماره ت  لف(ا 

 )تعهد پذیرفته شدگان دوره روزانه( 3ج( تكميل فرم شماره       ایرانی غير بورسيه برای اتباع خارجی

 ارت ملی )پشت و رو( ک 

 شناسنامه ) تمام صفحات(  

شمند، کارت معافيت موقت با م  ضعيت نظام وظيفه )کارت پایان خدمت و یا معافيت دائم هو شان دهنده و درك ن

سامانه وظيفه  صيلی از  ست معافيت تح صویر کد رهگيری درخوا تارخ معتبر، برگه اعزام به خدمت بدون غيبت، ت

 عمومی(

  3×4كس ع 

قد  مه مو نا یا گواهي مه  نا باشننند                    انشننن يل  غت از تحصننن یانگر فرا ما که ن مدرك معتبری  یا  ت مقطع قبلی و 

 فرم تکمیل شده مخصوصتصویر  -فارغ التحصيل شده اند  31/6/1401جهت دانشجویان ترم آخر که تا تاریخ 

سال شجویان  شرک اعالم میانگین معدل تعداد واحدهای گذرانده دان ضی  سی متقا شنا ت آخر دوره کار

)مندرج در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد که   معدل با ذکر 1401در آزمون کارشناسی ارشد سال 

 قبالً توسط دانشگاه محل تحصيل قبلی مهر و امضا شده و به مرکز سنجش ارسال گردیده(

لتحصيالن مشمول قانون ادامه تحصيل فارغ ا)واهی پایان یا معافيت از طرح یا توقف از طرح دوره کارشناسی گ 

خدمت پزشكان و پيراپزشكان در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد قبل از انجام خدمات طرح نيروی انسانی 

شد صورت قبولی در آزمون مقطع باالتر ميتوانند پس از  .بالمانع می با شمولين در حين انجام طرح در ضمناً م

 (اقدام به توقف طرح، ادامه تحصيل دهند.

سانی همزمان با  :ذکرت  شكی، گذراندن طرح نيروی ان شورای عالی برنامه ریزی علوم پز ساس اعالم دبيرخانه  برا

 تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی باشد.

شته های زیر حداکثر تا تاریخ  2درك م  شدگان ر سی برای کليه پذیرفته  شنا سابقه کار بالينی با مدرك کار سال 

اقبت های ویژه، پرسنننتاری مراقبت های ویژه نوزادان ، پرسنننتاری اورمانس، مدیریت ) پرسنننتاری مر31/6/1401

 پرستاری (

افراد فاقد سابقه کار یا کسانی که سابقه کار بالينی آنها کمتر از دو سال ميباشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.)سابقه کار 

 قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد(

صيلی، عدم ارائه  افرادیتذکر:  سابقه کار بالينی،  2که پس از پذیرش، به دليل مغایرت معدل، مغایرت مدرك تح سال 

عدم ارائه مدرك تحصننيلی لغو قبولی شننده اند باتوجه به رای دیوان عدالت اداری، محروميت یكسنناله برای این افراد 

 اعمال نخواهد شد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 



تحصننيل از باالترین مقام مسنناول اداری به هنگام ثبت نام جهت وافقت نامه کتبی بدون قيد و شننرب برای ادامه م 

 کليه شاغلين اعم از رسمی و پيمانی 

 درك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگانم 

ز اتبه برتر رتایيدیه  ون و بدون آزمون و نمونه کشننوری نامهمرای پذیرفته شنندگان اسننتعدادهای درخشننان با آزب 

 الزامی است. قبلدوره دانشگاه محل تحصيل 

ذیرفته شدگان اتباع خارجی ضروریست فرم ثبت نام دانشجویان غير ایرانی غير بورسيه را تكميل و به همراه یكی پ 

کلیه پذیرفته شدگان اتباع خارجی ملزم به )از مدارك اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه ذیل اسكن نمایند 

 پرداخت شهریه می باشند.(

 صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورالف/ کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر      

 گذرنامه معتبر )دارای پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار( /ب     

 ج/ دفترچه پناهندگی سياسی صادره از نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران     

 امت ویژه صادره از نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایراند( دفترچه اق      

 کارت آمایش معتبر براساس اعالم  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشوره/ آخرین      

 و( دارا بودن ارائه گواهی معتبر مبنی برعدم ابتال به بيماریهای عفونی و واگير دار وعدم اعتياد به موادمخدر     

 

 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                                  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                                              
 


