اطالعیه
ثبت نام

پذیرفته شدگان کارشناسی

ناپیوسته رشته فوریتهای پزشکی

سال99
با عرض تبریک جهت موفقیت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی نا پیوسته
رشته فوریتهای پزشکی سال 99
برنامه زمانی ثبت نام اینترنتیی :ثبت نام از تاریخ  99/11/13از ساعت 11
صبح الی  99/11/15ازطریق لینک ثبت نام انتهای همین اطالعیه صورت می پذیرد.
توجه

عدم ثبت نام اینترنتی در تاریخ های مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

جهت انجام ثبت نام اینترنتی:
ابتدا تصوير مدارك ذيیل را اكی و ابیا ترمیت  Jpegذخییر ناايیید  .نیانام ج
تايل نبايد از  150KBبیشتر باشد.

مدارك مورد نیاز :مدارك مورد نياز:
 – 1اسكن يك قطعه عكس جدید 3*4
 – 2اسكن صفحه اول و دوم شناسنامه

) Size

 – 3اسكن كارت ملي پشت و رو
 – 4اسكن كارت پاياا دادمت م معاتيات م ابز سازا اعااام اه دادمت مياا اواتي اين دادمت
سب ازي از محل دادمت در غياب اینواورت تارغاحصحوايک دااردانم ناماه اعاکم تباغات از حوايل
مقطع قزلم ه ناجا را ه تمباه  2قطعه عکس  3*4و دپم دارت ملم ارسال نمایند.
-5اصل کم مبدوم ساالنه بای دارمندا دوحت یا مواتقت رسمم و ادو قياد شابا ساازما
مصزوع.
 – 6اسکن اصل یا واتم موقت مدرک دوره داردانم ( بای اندسصه از پذیبتصه شد انم داه اراهاه
اصل و یا واتم مدرک داردانم امکاا پاذیب نزاشاد الزم اسات اصال اواتم ایياد شاده وسا
دانشگاه محل ادذ داردانم ا محصوی تبم شماره  7را اراهه نمایند).
 -7اسکن واتم پایا ابح بای دسانم ده ابح را ذرانده اناد .و یاا اواتم وقاح اابح ابای
دسانم ده در ين ذراند ابح مم اشند.
( دسانم ده واتم پایا ابح را ندارند در این قسمت ب ه اعکم وضعيت دتم ه صندوق رتاه
دانشجویا را ارسال نمایند).
نکته :مشخص ود وضعيت دتم ه صندوق رتاه( اقساا وام ویا سویه ساا ) جتات دلياه
دانشجویانم ده از ماایای آموزش رایگا در دوره داردانم اسصفاده نموده اند ا اریخ جدید احاامام
است.

 توجه:

 کلیه پذیرفته شدگان مکلفند بابت هزینههای جاری ثبت نام مبلغ  500/000ریال (معادل پنجاه هزار
تومان) را از طریق پرداخت آنالین سامانه ثبت نام واریز نموده و تأییدیه پرداخت را به همراه سایر مدارک ثبت
نامی از طریق پست به دانشگاه ارسال نمایید.
 تمام فرمهای موجود در سایت ثبت نام اینترنتی دانشگاه را که درقالب فرمت  pdfبوده دانلود نموده و پس
ازتکمیل مفاد فرمها و امضای و اثر انگشت هر کدام از آن ها مجدداً در سامانه مربوطه بارگذاری شود و همراه
سایر مدارک از طریق پست ارسال شود.



از اطالعات ثبت نام شده اینترنتی (اتمام فرآیند ثبت نام) خود 1نسخه با استفده از کلیدهای ()ctrl+p

پرینت تهیه نموده و همراه با مدارک پستی به شرح ذیل ارسال نمایید.
نکته:

ا وجه ه شبای دنونم دشور (اپيدمم دبونا) ه منظور داتش بدد غيب ضبوری و
رعایت پبو کل تای تداشصم مقصضم است پس از انجام ثزت نام اینصبنصم اصل
کلیه مدارک ثزت نامم مطا ق این دسصوراحعمل را (اعم از تبمتای ثزت ناممم
مدارک حويلم و مدارک مورد نياز نظام وظيفه و )...ا مباجعه ه دتا ب پسصم
دوحصم اسصا محل سکونت دود ام پست پيشصاز دادثب ا  99/11/20ه آدرس
ذیل ارسال نمایيد .دیتم است ثزت نام قطعم شما منوا ه وصول مدارک از ابیق

پست و أیيد مدارک دواتد ود.و عدم ارسال مدارک از ابیق پست ه مناحه عدم
أیيد ثزت نام نتایم شما قلمداد دواتد شد.
 آدرس:

اراک ،سردشت ،میدان بسیج ،پشت بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) ،دانشگاه علوم پزشکی،
معاونت آموزش ،با کد پستی – 38481-70001 :واحد ثبت نام
 نکته قابل توجه و مهم پذیرفته شدگان نیمسال دوم رشته کارشناسی
ناپیوسته فوریتهای پزشکی :
 شروع کالسها99/11/19 :
کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی مقرر مقتضی است مکرر به سامانه آموزش
مراجعه نماید پس از اطمینان از تایید مراحل ثبت نام به پورتال دانشکده ذیربط مراجعه تانسبت به نحوه انتخاب
واحد و بدنبال آن حضور در کالسهای آموزش مجازی اطالعات الزم را بدست آورید.



تلفو های نراری:

 -1در صورت بوز مشکل در ثزت نام اینصبنصم شماره 08634173643
 -2در دووص مدارک ثزت نامم شماره 08634173515- 08634173387



جهت شراع ترآیند ثبت نام رای آدرس ذیل کلیک ناایید:

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login
تا از طریق پراژ ثبت نام كال  99اارد كیسن



جهت انجام شراع ترایند ثبت نام در

کلیلک ناایید:
https://arakmu.ac.ir/vcsc/fa

كامانه آموزش شوید.

وز معاانت دانشجویی -ترهنگی دانشگا رای آدرس ذیل

