
  بسمه تعالي

 98-97اطالعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد سال 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت و خير مقدم خدمت خواهران و برادران 

در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پذيرفته شده اند. به اطالع مي  1397عزيزي كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 

از انجام مي پذيرد، ضروريست قبل  1397مهر ماه 9و  8حضوريدر روزهاي رساند با توجه به اينكه ثبت نام به صورت 

  حضورتحويل آموزش دانشگاه دهيد. مدارك مورد نياز: مراجعه مدارك زير آماده و در زمان  

   CDپشت نويسي شده به همراه فايل عكس بر روي  3×4عكس جديد  دوازده قطعه-1

  سري 2اصل و تصوير شناسنامه از تمام صفحات -2

  سري 2اصل و تصويركارت ملي -3

  اصل و تصوير مدرك نظام وظيفه عمومي جهت برادران-4

  ارائه اصل پرينت اينترنتي در ارتباط با قبولي در آزمون كارشناسي ارشد -5

تصوير مدرك كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم يا وزارت بهداشت يا گواهي موقت به همراه فرم اصل و -6

  تسويه حساب صندوق رفاه

  گواهي پايان طرح، ترخيص و يا معافيت طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طرح نيروي انساني مي باشند -7

  فقت كتبي بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولتحكم ماموريت آموزشي يا مرخصي ساالنه يا موا-8

  نامه تاييديه از دانشگاه محل تحصيل مبني بر كسب رتبه برتر جهت فارغ التحصيالن رتبه اول دوره كارشناسي -9

  اصل و كپي مدارك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان جهت قبول شدگان در سهميه مذكور - 10

نسخه از فرم تكميل شده (متذكر مي شود  2گ درخواست معافيت تحصيلي جهت مشمولين و ارائه تكميل بر - 11

  دارندگان كارت پايان خدمت يا معافيت دائم نياز به تكميل فرم مذكور ندارند).
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  www.bpums.ac.ir: وب سايتآدرس 

  مهرماه مي باشد.  6و  5و  4در روزهاي تاريخ ثبت نام غيرحضوري (اينترنتي) 

  مهرماه مي باشد. 9و  8در روزهاي حضوري تاريخ ثبت نام 

  به دانشكده مراجعه فرماييد.  :تاريخ انتخاب واحد


