هشاحل ثبت ًبم دس سبهبًِ کتببخبًِ دًذاًپضشکی
کلیِ داًشجَیبى جذیذ الَسٍد ٍ داًشجَیبى تشم ّبی گزشتِ هی تَاًٌذ جْت استفبدُ اص اهکبًبت ٍ سفبّیبت کتببخبًِ دس ایي سبهبًِثبت ًبم ًوبیٌذ.
کلیِ اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ علَم پضشکی جْت بشخَسداسی اص اهکبًبت ایي سبهبًِ ٍ دستشسی بِ کتبة ّبی هَجَد دسکتببخبًِ دس ایي سبهبًِ ثبت ًبم ًوبیٌذ.
کلیِ ّوکبساى دس داًشگبُ علَم پضشکی بب اسائِ کبست شٌبسبیی ٍ احشاص َّیت هیتَاًٌذجْت استفبدُ اص اهکبًبت کتببخبًِ دس سبهبًِثبت ًبم ًوبیٌذ.
* قببل رکش است بجض افشاد هزکَس کتببخبًِ دس قببل افشاد دیگش جْت عضَیت دس کتببخبًِ ٍ اسائِ خذهبت ّیچ گًَِ هسئَلیتی
ًذاسد.
جْت تکویل فشم دس سبهبًِ هَاسد ریل الضاهی هی ببشذ:کذ داًشجَیی داًشگبُ علَم پضشکی جْت داًشجَیبى ،کذ هلی ٍ شوبسُ شٌبسٌبهِ ،آپلَد عکس پشسٌلی  ،شوبسُ توبس ٍ ایویل،سشتِ تحصیلی  ،دسجِ تحصیلی ،آدسس ًٍشبًی کبهل هحل سکًَت
کبسبشاى گشاهی دس هقبطع هختلف تحصیلی هی تَاًٌذ اص تعذاد کتببْبی تعشیف شذُ دس ّش سشتِ ٍ هقطع ٍدسهذت صهبى هعیي ٍتعشیف شذُ استفبدُ ًوبیٌذ.
اعضبی هحتشم ّیئت علوی ًیض هیتَاًٌذ اص کتببْبی هَجَد دس هذت صهبى تعشیف شذُ استفبدُ ًوبیٌذ.هذت صهبى استفبدُ بشای داًشجَیبى سشتِ ّبی کبسشٌبسی ٍ پضشکی  15سٍص کبسی بَدُ کِ پس اص اتوبم ایي هذت داًشجَ بِفبصلِ یک سٍص قبل ببیذ کتبة سا بِ هذت  15سٍص دیگش جْت استفبدُ هجذد توذیذ ًوبیذ .دس غیش ایٌصَست جشاین ًقذی اعوبل
خَاّذ شذ.
بشای کلیِ اعضبی ّیئت علوی هذت صهبى استفبدُ اص کتبة  30سٍص کبسی هی ببشذ کِ پس اص اتوبم ایي هْلت دس صَست ًیبصاستفبدُ هجذد بِ فبصلِ یک سٍص قبل توذیذ بِ هذت  30سٍص دیگش اًجبم شَد.دس غیش ایٌصَست جشاین ًقذی اعوبل خَاّذ شذ.
 کلیِ داًشجَیبى  ،اعضبی ّیئت علوی ٍ کبسهٌذاى ّوکبس دس صَست عذم توذیذ ٍ یب تحَیل ًذادى کتبة دسهَعذ هقشس بِ اصای ّشسٍص دیش کشد  1000سیبل جشیوِ ًقذی دس کبستببل کبسبش ثبت خَاّذ شذ.
کلیِ هشاحل ثبت ًبم بِ صَست ایٌتشًتی ٍدس سبهبًِ کتببخبًِ هشکضی اًجبم ٍ بعذ اص تکویل هشاحل ثبت ًبم ٍاحذ اهبًت کتببخبًِ
هشاحل ثبت ًبم سا تبییذ ٍ تکویل خَاّذ ًوَد.

