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...  دانشكده علوم پسشكي و خدهات بهداشتي درهاني/هعاون هحترم آهوزشي دانشگاه 

 

 سالم عليكن

 98-99 دٍمًيوسال جْت داًطگاّْاي علَم پضضكي احتشاهاً، بِ اطالع هي سساًذ ساهاًِ اًتقال ٍ هيْواًي داًطجَياى   

ًسبت بِ ثبت دسخَاست، سساًي دقيق ضوي اطالع هقتضي است . بش اساس جذٍل هطشٍحِ ريل فعال خَاّذ گشديذ

داًطجَياى بش اساس باصُ ّاي صهاًي هطشٍحِ ريل اقذام الصم بعول  تقاضاّاي اًتقال ٍ هيْواًيسسيذگي ٍ پاسخگَيي بِ 

ضوي آًكِ هتزكش هي گشدد ًقل ٍ اًتقال داًطجَياى بايستي فقط اص طشيق ساهاًِ هزكَساقذام ٍ پيگيشي گشدد .آيذ 

داًطكذُ ّاي /داًطگاّْاالصم بِ تَضيح هي باضذ . ايت يا ساهاًِ داًطگاُ دسايي خػَظ هوٌَع هي باضذ ٍاستفادُ اص اصس

علَم پضضكي كِ دسًيوسال هزكَسپزيشش داًطجَي اًتقال يا هيْواًي ًذاسًذ بايستي اطالع سساًي ّاي الصم سا دسايي خػَظ بِ 

 اًجام سساًٌذ

 

 داًطجَياى جذٍل صهاًبٌذي ساهاًِ اًتقال ٍ هيْواًي

ثبت ًام داًطجَياى هتقاضي دس داًطگاّْاي هبذاء ٍباسگزاسي  98آرس 10آباى تا  20

هذاسك الصم  

بشسسي هذاسك ٍ اعالم ًقع تَسط داًطگاُ هبذاء ٍٍيشايص تَسط  98آرس  25آرس تا 11

داًطجَ 

 اتوام فشغت ٍيشايص داًطجَياى ٍ سسيذگي ٍ اعالم ًتيجِ تَسط 98دي  10آرس تا 26

داًطگاُ هبذاء 

بشسسي هذاسك ٍ اعالم ًقع تَسط داًطگاُ هقػذ ٍٍيشايص تَسط  98دي  23دي تا 11

داًطجَ 

اتوام فشغت ٍيشايص داًطجَياى ٍ سسيذگي ٍ اعالم ًتيجِ تَسط  98بْوي 8دي تا  24

داًطگاُ هقػذ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

: رونوشت

ص خذهات هاضيٌي جْت اقذام، پيگيشي ٍ دسج دس ساهاًِ ًقل ٍ اًتقال جٌاب آقاي هٌْذس هٌجوي، سييس هحتشم هشك

جٌاب آقاي دكتش اكبشي، هطاٍس هحتشم هعاٍى آهَصضي جْت استحضاس 

سشكاس خاًن سٍاًبخص جْت اطالع ٍ پيگيشي جْت دسج دس سايت هشكض خذهات آهَصضي ٍ هعاًٍت آهَصضي 

سشكاس خاًن خيشي جْت اطالع 

 


