
 "یالورود علوم پزشک  دیجد انیثبت نام دانشجو"توافق نامه سطح خدمت 
 

 18042585100  کدخدمت: 

 مقدمه : 

وارد محیط و فضای جدیدی شده که قطعاً با فضا و موقعیت قبیل    دیدالورود: افرادی کهج
اطالع و با علم، تدبیر و  بسیار متفاوت است و باید این موقعیت جدید را شناخته که داشته

محیط و  فضا  این  مهلت  .شوند  وارد  در  موظفند  ورودی  آزمون  شدگان  که  پذیرفته  هایی 

و  نوییس  نام  برای  شود  یم  اعالم  دانشگاه  یا  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  توسط 

کنند. به دانشگاه ذیربط مراجعه  واحد  نام نوییس در نخستین   انتخاب  عدم مراجعه برای 

 ایج آزمون، انصراف از تحصیل تلفی خواهد شد.نیمسال تحصییل پس از اعالم نت

  هدف :

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بر اساس لیست طبق دستورالعمل ثبت نایم ارسایل از  
 سازمان سنجش کشور صورت پذیرد.

 

   مسئولیت :

اطالعات الزم در خصوص زمان و نحوه ثبت نام در سایت دانشگاه جهت اطالع پذیرفته 

بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شده    گیرد و شرایطی برای ثبت نام آنالین وشدگان قرار  
از   شده  مشخص  زماین  موعد  در  است  موظف  شده  پذیرفته  و  صورت  پذیرفته  صورت 

 نام  ثبت  اطالعات  تمایم  طرف دانشگاه نسبت به مراجعه حضوری و ثبت نام اقدام نمایند.
اطالعاتمدیریت    توسط   خام  هایفرم   و  دانشجویان فناوری  و   دانشگاه   سایت  در  آمار 

  خانوادهایشان   و  دانشجویان  اطالع   به  ندیفرآ  سهولت   با  مرتبط  مطالب  و  شود  قرارگرفته

 شدگان   پذیرفته  کلیه  واحد   انتخاب  جهت  راهنمایی  و  نام  ثبت  امور  انجام  شود.  رسانیده 
 مربوطه،  هایبخشنامه  هایدستورالعمل  آخرین  اساس  بر  تحصییل  سال  هر  در  جدید

.  نواقص  رفع  به  مربوط  امور  پیگیری  و  مدارک  نمودن  اصل  با  برابر  و  مدارک  دریافت

 آموزیش نامه آیین درخصوص دانشجویان راهنمایی
 



 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

  هزینه ها و پرداخت ها :

 . باشد یم هزینهارائه این خدمت در اولین در خواست، فاقد هر گونه 

  دوره عملکرد :

ین توافقنامه سطح خدمت تا زماین که ازسوی معاونت آموزیش وزارت بهداشت، درمان و  ا

 آموزش پزشیک در دستور کار دانشگاه ها بوده و تایید یم شود اعتبار خواهد داشت. 

   خاتمه توافقنامه :

مدارک بارگذاری شده را    جدیدالورود، دانشجویان    پس از ثبت نام آنالین  در پایان فرایند
 . به صورت فیزییک جهت تشکیل پرونده تحویل آموزش یم دهند

 

 


