اطالعیه درخصوص تاریخ  ،مکان و مدارک الزم ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون
کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99– 99
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته به استحضار می رساند از کلیه
پذیرفته شدگان این دانشگاه که شروع به تحصیل آنها نیمسال دوم سال تحصیلی  99 – 99می باشد ،روزهای99/60/32
لغایت  99/60/32از طریق سایت  edu.mazums.ac.irفقط بصورت اینترنتی ثبت نام بعمل می آورد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
1ـ اسکن یک قطعه عکس جدید 2×4
3ـ اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه و توضیحات
2ـ اسکن پشت و روی کارت ملی
4ـ اسکن کارت پایان خدمت  ،کارت معافیت دائم  ،کارت معافیت موقت پزشکی در مدت اعتبار آن ،موافقتنامه از
باالترین مقام وزارت یا سازمان متبوع ویژه متعهدین خدمت در وزارت خانه ها و سازمانها ،کارت عضویت معتبر یا
موافقتنامه کارکنان شاغل رسمی نیروهای سه گانه ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،ارتش و نیروی انتظامی ) و برگه
معافیت تحصیلی معتبر طالب علوم اسالمی که به تائید مدیریت محترم حوزه رسیده باشد.
تذکر مهم :
( ) 1الزم به یاد آوری است پذیرفته شدگان مشمولین نظام وظیفه عمومی نیمسال دوم الزم است در تاریخی
که حوزه انتظامی اعالم نموده به سربازی اعزام و حداکثر تا  11روز قبل از شروع ترم دوم نسبت به ترخیص و
از یگان مربوطه اقدام و جهت ادامه تحصیل به دانشکده مربوطه جهت اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند.
5ـ اسکن اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره کاردانی یا تکمیل فرم ثبت نام جهت
پذیرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام موفق به اخذ مدرک خود نشده اند.
0ـ اسکن گواهی طرح نیروی انسانی ( پایان طرح نیروی انسانی پذیرفته شدگان تا تاریخ  99/0/21و یا  99/11/26باشد
یا گواهی معافیت از خدمت الیحه طرح داشته باشد).
2ـ اسکن گواهی صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی
9ـ اسکن اصل حکم مرخصی ساالنه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع.
 -9اسکن فیش واریزی
16ـ تمام فرمهای موجود در سایت ثبت نام اینترنتی دانشگاه را دانلود کرده و پس از تکمیل اسکن و در زمان تحویل
مدارک اصلی از تاریخ  99/2/36لغایت  99/2/31به آموزش دانشکده محل تحصیل خود تحویل دهید.

****** تذکرات مهم مربوط به ثبت نام اینترنتی ******
دانشجویان جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است حداکثر  23ساعت بعد به سایت مراجعه در صورت
نقص مدارک کد رهگیری آنان باطل شده و باید مجدداً مدرک الزم را ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند.
پس از اطمینان از تکمیل مدارک و دریافت پیام ثبت نام انجام شده فرم تائیدیه ثبت نام موقت را چاپ نموده ،و از تاریخ
 99/2/36لغایت 99/2/31جهت ارائه مدارک ثبت نام به آموزش دانشکده مربوطه محل تحصیل خود مراجعه نمائید.
دانشکده های محل تحصیل به شرح ذیل می باشد:
دانشکده  :پرستاری و مامایی
رشته  :مامایی
آدرس:ساری خیابان امیر مازندرانی خیابان وصال شیرازی
دانشکده  :پیراپزشکی ساری
رشته ها  :اتاق عمل ـ علوم آزمایشگاهی ـ تکنولوژی پرتوشناسی -مدارک پزشکی
آدرس :ساری ـ جاده فرح آباد  ،کیلومتر  11جاده خزر آباد مجتمع دانشگاهی  ،پیامبر اعظم (ص )
دانشکده  :بهداشت
رشته ها  :بهداشت عمومی
آدرس :
ساری ـ جاده فرح آباد  ،کیلومتر  11جاده خزر آباد مجتمع دانشگاهی  ،پیامبر اعظم (ص )در صورت بروز اشکال در ثبت نام
می توانید در ساعات اداری با واحد خدمات ماشینی آموزش دانشگاه با شماره تلفن و 22644262ـ  611و همچنین
سئواالت درخصوص مدارک ثبت نام و مسائل آموزشی با 13و 11و 22644216ـ  611تماس حاصل فرمائید.
زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری :
ثبت نام اینترنتی  99/60/32 :لغایت 99/60/32
ثبت نام حضوری  99/2/36 :لغایت 99/2/31
زمان شروع کالسهای نیمسال دوم 99/11/13 :
زمان و دریافت تائیدیه انتخاب واحد دانشجویان از آموزش دانشکده محل تحصیل  :تاریخ 99/11/13
دانشجویان عزیز با همراه داشتن کد رهگیری یا تائیدیه ثبت نام و وصول مدارک به آموزش دانشکده محل تحصیل خود
جهت انتخاب واحد و شروع کالسها مراجعه نمائید.
تذکرمهم :عدم مراجعه در زمان مقرر جهت تحویل مدارک به منزله انصراف تلقی می شود.

زمان شروع کالسها 99/22/21 :

مدارک مورد نیاز دانشجویان پذیرفته شده جهت تحویل دانشگاه به صورت حضوری
1ـ اصل شناسنامه 3 :سری تصویر از تمام صفحات آن
3ـ اصل کارت ملی  3 :سری تصویر پشت وروی کارت
2ـ  0قطعه عکس  4×2پشت نویسی شده
4ـ اصل مدرک کاردانی یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره کاردانی
5ـ اصل گواهی طرح نیروی انسانی
0ـ اصل گواهی بالمانع بودن از صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی
2ـ اصل حکم مرخصی ساالنه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع
9ـ اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان براساس
دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون می باشد.
-9اصل فیش واریزی بابت ثبت نام
در صورت بروز اشکال در ثبت نام می توانید در ساعات اداری با واحد خدمات ماشینی آموزش دانشگاه با شماره تلفن
 611-22644262و همچنین سئواالت درخصوص مدارک ثبت نام و مسائل آموزشی با  13و  11و  22644216ـ 611
تماس حاصل فرمائید.

معاونت آموزشی دانشگاه

