بسمه تعالی
اطالعیه

با سالم و احترام
قبولی شما در آزمون کنکور کارشناسی ناپیوسته سال  1400و ورود شما
به دانشکده علوم پزشکی سیرجان را تبریک عرض نموده و موفقیت روز
افزون توام با سالمتی برایتان خواستاریم.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و به جهت حفظ سالمتی شما و خانواده
مح ترم ،فرآی ند ث بت نام شما در دان شکده ع لوم پز شکی سیرجان به
صورت غیرحضوری و صرفا الکترونیکی انجام خواهد شد .این ثبت اتام
وز های یک شنبه  1400/10/05ا لی سه شنبه  1400/10/07و از طر یق
سایت دان شکده ع لوم پز شکی سیرجان ق سمت دان شجویان جد ید ا لورود به
آدرس  /https://sirums.ac.ir/faانجام خواهد شد.
ً ق بل از شروع ،ا سکن مدارک
الزم است برای ثبت نام الکترونیکی ،حت ما
مورد ن یاز که در ذ یل ا ین اطالع یه آ مده ا ست را ته یه کن ید و تو جه
نمای ید که عدم تکم یل ث بت نام الکترونی کی به منز له ان صراف از
تح صیل شما تل قی خوا هد شد و خارج از بازه مذکور ث بت نام ان جام
نخواهد شد.

مراحل ثب

اام:

وزهای یک شنبه  1400/10/05الی سه شنبه 1400/10/07
 -1ثب اام
آدرس ( sirums.ac.irقسم
سایت دانشکده علوم پزشکی سیرجان به
در
ااشجویان  -ثب اام جدیدالو و ) انجام خواهد شد.
ق کنید اام کا بری ااشجویان جدید الو و
شما ه اوطلبی ااشجو خواهد بو .
 -2مدا ک مو

کد ملی و کلمه عبو

ایاز:

 -1عکس های  3*4تهیه شده در سال جاری با پشت نویسی نام ،نام
خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه و رشته تحصیلی.
 -2صفحه اول ،دوم و سوم شناسنامه
 -3کارت ملی (پشت و رو)
 -4ویژه ااشجویان پسر :کپی کارت پایان خدمت یا معافیت و در صورت
نداشتن این موارد اقدام به دریافت معافیت تحصیلی دانشجوئی بر
اساس دستورالعمل ذیل:
مراجعه به پرتال جامع سازمان نظام وظیفه به آدرسservices.epolice.ir

اام كا بري جه و و به سای  :كدملي و كلمه عبور :كد  5قمي سخا
(که همان کد معافیت دانش آموزی می باشد و می توانید از دفاتر
پلیس 10+دریافت نمایید)
پس از وارد شدن اطالعات فردي شما در این صفحه نمایش داده می شود
براي ثبت معافیت دانشجویي مي بایست از مسیر وظیفه عمومي....
درخواست ....ثبت درخواست ....وارد صفحه ثبت درخواست شوید و
معافیت تحصیلي دانشجوي داخلي را انتخاب و كلید افزودن را بزنید،
وارد صفحه ثبت درخواست مي شوید  .سپس مراحل ثبت نام را كامل
نمایید.
درخواست ثبت شده شما در قسمت فهرست وضعیت هاي درخواست قابل
مشاهده می باشد.ضمنا رسید مربوطه را به همراه دیگر مدارک ارسال
نمایید.
جهت اطالعات بیشتر از چگونگي مراحل ثبت درخواست معافیت تحصیلي مي
توانید با شماره تلفن 42234513-034داخلی  542تماس حاصل نمایید.
توجه :دانشجویاني كه كارت معافیت (موارد خاص ،پزشكي ،جانبازي و
 ) ...یا پایان خدمت دارند ،نیازي به تكمیل مراحل فوق نداشته و
بایستي تصویر كارت معافیت یا پایان خدمت خود را ارسال نمایند .الزم
به ذكر است معافیت تحصیلي دانش آموزي به هیچ وجه قابل قبول نمي
باشد.
شما ه تماس واحد پذیرش

03442234513

داخلی 528

سیرجان -خیابان ابن سینا جنب کلینیک مرحوم حسینی– معاونت
آ س:
آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان -واحد ثبت نام و پذیرش کدپستی
7818683333

