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 امضاءو تاریخ                                                                                                                                               

 مدارک مورد نیاز : 

اصل -6همراه با مهر ورود و خروج   صفحات تمام تصویراصل گذرنامه و -7اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات  -1

اصل گواهی دیپلم متوسطه و -5اصل کارت وضعیت نظام وظیفه و تصویر آن جهت آقایان -4کارت ملی و تصویر آن 

اصل ریز نمرات  -2اصل ریز نمرات دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی و تصویرآن -3پیش دانشگاهی و تصویرآن 

صل گواهی اشتغال به تحصیل در خارج از کشور ا-8و تصویر آن  ترجمه و مهر قوه قضائیهخارج از کشور همراه با 

 آن تصویر و قضائیه قوه مهر و ترجمه با همراهاصل گواهی پادفک  -9 آن تصویر و قضائیه قوه مهر و ترجمه با همراه

 ج بهداشت وزارت آموزشی خدمات مرکزمحترم  سرپرستاصل نامه -11

 : توضیحات 

واحد درسی را گذرانیده اند مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه می بایست با ورودیهای  63که  متقاضیانی -الف 

این دانشگاه فاقد پذیرش دوره پزشکی را از ابتدا شروع نمایند و ، مهر یا بهمن ماه بدون پذیرش واحدهای درسی 

 را گذرانیده اند می باشد.واحد درسی  27متقاضیانی که 

سال و دانشجویانی که قبال مقطع کارشناسی خود را به پایان رسانیده اند محدوده سنی از  75ضی حداکثر سن متقا-ب

 سال افزایش می یابد. 78سال به  75

 از دانشجویان انتقالی از خارج از کشور مطابق دیگر دانشجویان آزمون تعیین سطح زبان اخذ می گردد. -ج

 روس گذرانیده شده در خارج از کشور گرفته می شود.تقاضیان واجد شرایط مصاحبه علمی از داز م-د

 . نمائید مراجعه دبیرخانه به نامه کردن دار شماره جهت مربوطه فرم کردن پر از پس گرامی دانشجوی-ه

 .باشید داشته همراه به را نامه شماره بعدی گیریهای پی جهت-ت


