بسمه تعالی
اطالعیه معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی مازندران
درخصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
در سال تحصیلی 99 – 99
با عرض تبریک به پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال تحصیلی  ، 99 – 99قبل از ورود به سامانه ثبت
نام اینترنتی الزم است راهنمای ثبت نام را به شرح زیر به دقت مطالعه نموده و مبادرت به ثبت نام نمائید.
ابتدا تصویر مدارک ذیل را اسکن و با فرمت  JPEGذخیره نمائید ،در ضمن حجم فایل نباید از  051 KBبیشتر باشد ،در صورت
عدم تطابق عکس ارسالی با عکس مورد نظر اندازه آن را استاندارد نموده و دوباره ارسال نمائید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9

اسکن یک قطعه عکس جدید  3×4خواهران با پوشش اسالمی کامل ( اجباری )
اسکن صفحه اول شناسنامه ( اجباری )
اسکن پشت و روی کارت ملی ( اجباری )
اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا معافیت موقت پزشکی با ذکر مدت اعتبار ( برای آقایان اجباری )
اسکن دانشنامه یا گواهی موقت مقطع کارشناسی یا فرم اتمام دوره ( اجباری )
اسکن پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی ( اجباری )
اسکن حکم استخدامی رسمی یا پیمانی ( برای کارمندان اجباری )
اسکن دو سال سابقه کار بالینی بعد از فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ( برای پذیرفته شدگان رشته های
پرستاری مراقبت های ویژه و پرستاری اورژانس اجباری )

تذکرات مهم مربوط به ثبت نام اینترنتی :
الف -جهت انجام ثبت نام اینترنتی به سایت دانشگاه به نشانی  www.mazums.ac.irصفحه معاونت آموزشی مراجعه
نمائید .الزم به ذکر است در این قسمت نام کاربری کد ملی و رمز عبور شماره داوطلبی می باشد.
ب -پذیرفته شدگان می بایست جهت آشنایی با مقررات آموزشی ،نسبت به مطالعه دقیق آئین نامه آموزشی مربوط به مقطع
تحصیلی خود که در سایت معاونت آموزشی قسمت مدیریت تحصیالت تکمیلی و دستیاری دانشگاه (بخش آئین نامه ها) قرار
گرفته  ،اقدام نمایند.

زمان بندی ثبت نام

زمان ثبت نام اینترنتی  :از روز شنبه  89/10/01لغایت روز دوشنبه 89/10/10
زمان ثبت نام حضوری  :از روز سه شنبه  89/10/10لغایت روز چهارشنبه 89/10/10
مکان ثبت نام حضوری  :پذیرفته شدگان با همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت انجام ثبت نام حضوری با توجه به رشته به
نشانی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه  :ساری – بلوار امیرمازندرانی – خیابان وصال
دانشکده های پزشکی  ،داروسازی  ،بهداشت  ،پیراپزشکی  :ساری – میدان خزر – جاده فرح آباد کیلومتر  17جاده دریا مجتمع
دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) مراجعه نمایند.
توجه  :پذیرفته شدگان رشته های زیست فن آوری پزشکی و نانو فناوری پزشکی به نشانی ساری – میدان خزر – جنب کلینیک
تخصصی باغبان دانشکده فناوری های نوین پزشکی مراجعه نمایند.
شروع کالس ها  :متعاقباً از سوی دانشکده مربوطه اعالم می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9
.9
.11
.11
.12
.13
.14

یک عدد پوشه
اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه  3سری
اصل و تصویر کارت ملی  3سری
عکس جدید  3×4پشت نویسی شده (خواهران با پوشش اسالمی کامل )  12قطعه
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا معافیت موقت پزشکی (با ذکر مدت اعتبار)
اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی موقت کارشناسی یا دکترای پزشکی عمومی یا دکترای حرفه ای داروسازی
اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی موقت کاردانی (جهت فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته)
اصل پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی
نامه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی
نامه موافقت بدون قیدو شرط با ثبت نام و ادامه تحصیل از محل کار(جهت کارمندان)
اصل و تصویر حکم استخدامی رسمی یا پیمانی(جهت کارمندان)
حکم مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق از محل کار(جهت کارمندان)
اصل فرم های تکمیل شده ثبت نامی
پرینت فرم ثبت نام اینترنتی

 .15شهریه های ثابت و متغیر توسط پذیرفته شدگان مازاد برظرفیت ( شهریه پرداز) طبق جدول ذیل به حساب سیبا
بانک ملی به شماره ( 0009205000119قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی) به نام ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران بایت درآمد معاونت آموزشی دانشگاه واریز شود.
شهریه های ثابت و متغیر پذیرفته شدگان سال تحصیلی  89-88دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
(ارقام بر حسب ریال)
دروس عمومی ،

دروس پایه  ،تخصصی و اختیاری

کمبود یا جبرانی
واحدنظری

واحدعملی

واحد نظری

0/051/111

0/011/111

0/011/111

واحد عملی و
آزمایشگاهی
2/851/111

شهریه ثابت
(به ازای هر

واحد کارآموزی

واحد سمینار

واحد پایان نامه

نیم سال)

2/851/111

2/851/111

9/911/111

00/511/111

تذکرمهم  : 0پذیرفته شدگان مازاد برظرفیت ( شهریه پرداز ) موظف اند هنگام ثبت نام اصل فیش واریزی (نسخه صاحب
حساب) شهریه ثابت به مبلغ  00/511/111ریال را در روز ثبت نام به کارشناس آموزش دانشکده مربوطه ارائه نمایند.

تذکرمهم  : 0پذیرفته شدگان مازاد برظرفیت ( شهریه پرداز ) موظف اند پس از ثبت نام اصل فیش واریزی (نسخه
صاحب حساب) شهریه متغیر را (که توسط دانشکده تعیین و اعالم می شود) به کارشناس آموزش دانشکده مربوطه ارائه
نمایند.
تذکرمهم  : 0پذیرفته شدگان مازاد برظرفیت ( شهریه پرداز ) نیاز به دریافت و تکمیل فرم شماره  0/0تعهد ندارند.
تذکرمهم  : 2پذیرفته شدگان دقت نمایند مبلغ واریزی بابت شهریه های ثابت و متغیر پس از ثبت نام به هیچ وجه مسترد
نخواهد شد.
تذکرمهم  : 5با توجه به اعالم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  ،این دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به
پذیرفته شدگان روزانه و مازاد برظرفیت ( شهریه پرداز ) نخواهد داشت.

در صورت بروز هرگونه اشکال در ثبت نام اینترنتی می توانید در ساعات اداری( 9:00الی  ) 51با واحد خدمات ماشینی
آموزش دانشگاه به شماره  05511033100و همچنین سئواالت مربوط به مدارک ثبت نام حضوری با اداره تحصیالت
تکمیلی و دستیاری دانشگاه به شماره های 2ـ  05511033295تماس حاصل نمائید.
نشانی  :ساری – میدان امام خمینی(ره) – بلوار دانشگاه – سه راه جویبار – اول بزرگراه ولیعصر(عج) – طبقه سوم –
معاونت آموزشی  -اداره تحصیالت تکمیلی و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی مازندران

معاونت آموزشی دانشگاه

( مدیریت تحصیالت تکمیلی و دستیاری)

