
  » پزشکی کاشانعلوم دانشگاه  93قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسري  «

 ثبت نام حضوري قبل ازکه رساند  میمحترم به اطالع پذیرفته شدگان ، و آرزوي موفقیتضمن عرض تبریک 
در  حضور تکمیل نموده و کد رهگیري در یافت کرده باشند. خود ثبت نام اینترنتی بایست در دانشگاه می

  .شود میمانه ثبت نام اینترنتی از طریق سا ارسالیتایید مدارکی  نظورصرفا به مبراساس جدول ذیل و  دانشگاه
  بنابراین بدون ثبت نام اینترنتی امکان ثبت نام حضوري وجود نخواهد داشت.

  

 28/6/93لغایت  23/6/93 ثبت نام اینترنتی

   ثبت نام حضوري و 
 تحویل مدارك 

29/6/93 
مهندسی  - پرتوشناسیتکنولوژي  - مامایی -پزشکی

 بهداشت محیط

30/6/93 
  پرستاري  –بین الملل) پردیس (پزشکی  -دندانپزشکی

 بهداشت حرفه ايمهندسی  –آزمایشگاهی علوم 

31/6/93 
  اطالعات سالمتفناوري  –عمل اق تا –علوم تغذیه 

 عمومیبهداشت  –هوشبري 

  
پذیرفته شدگان جهت ثبت نام اینترنتی با مراجعه به لینک مربوطه در صفحه اول سایت دانشگاه علوم پزشکی 

 ترتیب به را نام ثبت مراحل و نموده وارد را (کلمه عبور) سپس شماره داوطلبی وکدملی   ابتدا کاشان بایستی
 کامل را دنبال نمائید . بطور و ذیل

       اطالعات شناسنامه ) الف   
     فرم اطالعات تکمیلیب ) 
          فرم اطالعات آموزشی ج )
      ارسال تصاویر و مدارك د )
        اینترنتی نام ثبتامانه س طریق از آن وارسال  اسکن -  تکمیل آنهاچاپ و دریافت فرمهاي مرتبط و  ه )
  دریافت کد رهگیري و پرینت آن و )

    

  

پذیرفته شدگان متقاضی خوابگاه بایستی به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
اقدام به تکمیل فرم ها و ثبت نام در سامانه  ه،کاشان مراجعه و با مطالعه دقیق اطالعیه هاي مربوط

  خوابگاه نمایند.

  



با در دست داشتن می بایستی تکمیل فرآیند ثبت نام جهت  انجام ثبت نام اینترنتیپس از 
  نمایند.مراجعه  دانشگاهامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی زیر  به مدارك 

  3*4شش قطعه عکس  
  شده ارسال اینترنتی نام ثبت طریق از آن اسکن بایستی( شناسنامه وکارت ملی  کپیسري  2واصل 

  )باشد
  باشد شده ارسال اینترنتی نام ثبت طریق از آن اسکن بایستی( آن کپیاصل یا گواهینامه دیپلم(  
  آن کپیو اصل یا گواهینامه پیش دانشگاهی	شده ارسال اینترنتی نام تثب طریق از آن اسکن بایستی(  

  )باشد
  آن کپیو ریز نمرات تائید شده سه ساله تحصیلی مقطع متوسطه	یق ثبت نام طر از آن اسکن بایستی( 

  اینترنتی ارسال شده باشد)
  یق ثبت نام اینترنتی طر از آن اسکن بایستی(  کپی آن سري 2فرم تکمیل شده اطالعات فردي واصل

 و یک سري کپی مربوطه و یک سري کپی تحویل دانشکدهتکمیل شده اصل فرم  -ارسال شده باشد
 )تحویل معاونت دانشجویی گردد.

  تأییدیه تحصیلی مدرك پیش دانشگاهی که با مراجعه به دفاتر پستی شهرستان محل رسید پستی
 سکونت خود بایستی تهیه نمایند.

  بایستی برگه اعزام به باشد  31/2/1392ایشان قبل از پیش دانشگاهی  که تاریخ فراغتدانشجویان پسر
  خدمت را همراه داشته باشند.

  

  توصیه ها: 

  : معاونت  –بیمارستان شهید بهشتی جنب  –بلوار قطب راوندي  -اشان کآدرس مراجعه حضوري
 آموزشی و تحصیالت تکمیلیامور  -آموزشی دانشگاه 

  دانشکده و یا عم از اطالعیه فوق و سایر اطالعیه هاي سایر قسمت هاي ثبت نام اپذیرفته شدگان
 را به دقت مطالعه نمایندمعاونت دانشجویی و فرهنگی 

 یافت ان فرم هاي مربوطه را از سایت درت تسریع در فرایند ثبت نام حضوري، پذیرفته شدگجه
نموده، تکمیل نمایند و در زمان حضور با خود همراه داشته باشند تا از اتالف زمان جهت تکمیل فرم 

 شود.جلوگیري در هنگام حضور 

  تربیت بدنی دانشگاه - 2امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -1مراحل ثبت نام حضوري به ترتیب 
دانشکده مربوطه می باشد لذا حتما مراحل را به همین ترتیب  - 3 )ویژه امور معاونت دانشجویی(

 دنبال نمایید.


