
 باسالم و احترام

پزشکی  دانشکده علومو ورود به 1140 آزمون سراسری قبولی شما در ضمن عرض تبریکد: دانشجوی جدیدالورو

  موفقیت روز افزون شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند منان آرزومندیم. سیرجان

 قابل توجه پذیرفته شدگان رشته پزشکی:

صورت  دانشگاه علوم پزشکی کرمانکلیه مراحل ثبت نامی شما اعم از ثبت نام اینترنتی و تحویل حضوری مدارک، در 

دانشکده ها در  محل برگزاری کالسخواهد گرفت که به این منظور به سایت این دانشگاه مراجعه نمایید. الزم به ذکر است 

در تمامی رشته ها خواهد بود و اسکان خوابگاه نیز همزمان با  1401و همزمان با کلیه ورودی های  علوم پزشکی سیرجان

 می گیرد.شروع کالس ها صورت 

گرفت لطفا جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت نام و شرایط خواهد صورت گرامی ثبت نام شما در دو مرحله دانشجوی : توجه

 خوابگاه، اطالعیه را تا انتها دقیق مطالعه نمایید.

 مرحله اول 

 :ثبت نام اینترنتی

  08/07/1401لغایت  04/07/1401چهارشنبه  تاریخ:

 تکمیلپرینت گرفته، از سایت را  اعالم خواهد شد اطالعیه بعدیی که متعاقبا در هایفرمو مدارک  :اینترنتی نحوه ثبت نام

 د.یگذاری نمایبار https://sama.sirums.ac.irآدرس به  کنید و

  مرحله دوم

   :به صورت حضوریتحویل مدارک 

تاریخ تحویل حضوری  رشته ردیف

 مدارک

 10/07/1401 بهداشت حرفه ای-پرستاری 1

 11/07/1401 علوم آزمایشگاهی_ هوشبری 2

 12/07/1401 بهداشت عمومی_ )کارشناسی پیوسته(مهندسی بهداشت محیط 3

 

 قابل توجه پذیرفته شدگان فوریت های پزشکی:



طبق تاریخ های اعالم شده در باال صورت می گیرد ولی از آنجاییکه  رشته فوریت های پزشکیثبت نام اینترنتی      

خواهد بود، لذا مدارک ثبت نامی و فرم های تکمیل شده را به 1401-1402در نیمسال دوم سال تحصیلی  شروع کالس ها

که عدم ارسال اصل مدارک و فرم ها به قابل به ذکر است  .ارسال نمایید طریق پستاز  02/07/1401آدرس زیر تا تاریخ 

معاونت آموزشی -جنب کلینیک حسینی-خیابان ابن سینا -آدرس: سیرجانتلقی خواهد شد . عدم مراجعهعنوان 

 7818683333دانشکده علوم پزشکی سیرجان کد پستی: 

  .می باشد 10/07/1401 ورودی مهرپذیرفته شدگان برای تمامی  تاریخ اولین روز شروع کالس ها

 .انجام خواهد شد توسط کارشناسان آموزشدانشجویان جدیدالورود  انتخاب واحد

 حاصل نمایید.تماس واحد پذیرش   528داخلی     03442234512-13  های  در صورت نیاز با شماره تلفن

 

 قابل توجه متقاضیان خوابگاه

 الزم به ذکر است  به اداره امور خوابگاهها مراجعه فرمایید. همزمان با تاریخ شروع کالس ها ،جهت دریافت معرفی نامه اسکان

 مدارک و لوازم ذیل جهت اسکان ضروریست.

که نمونه فرم همراه با دیگر مدارک و فرم های ثبت نامی در  ؛فرم تعهد محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور-1

  .در سایت بارگذاری خواهد شداطالعیه بعدی 

به یکی از باشد دارای پروانه کسب ضامنی که ضامن کارمند ویا را پرینت گرفته همراه با فرم  کردن فرم:محضری چگونگی 

حکم  از کپی ی یک نسخهبا  در هنگام حضور در دانشگاه و این فرم را فرم را محضری کنید ،کردهدفاتراسناد رسمی مراجعه 

تعهد برای استفاده نمایید. این روز ثبت نام به اداره خوابگاه تحویل  درکارمند و یا کپی پروانه کسب،ضامن کارگزینی 

 ضروری می باشد. ،امکانات رفاهی ازقبیل خوابگاه و اعطای تسهیالتکلیه دانشجویان از 

 مورد نیاز وسایل شخصی، ظروف تشک،پتو، :شامل شخصیلوازم -2

 تلفن خوابگاهها:و آدرس 

  526داخلی  03442234513تلفن امور خوابگاه ها:    

 03441523142تلفن:     انتهای بلوار هجرت پردیس دانشگاه آزاد  خوابگاه دختران:

    03442271817تلفن:               خیابان رازی بیمارستان کاشانی سابق خوابگاه پسران:

                                 

 



 


