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 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 0410-0412سال  کارشناسي ارشداطالعيه ثبت نام دانشجويان جديدالورود کنکور 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريک و خير مقدم خدمت خواهران و برادران عزيزي که در آزمون 

در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پذيرفته شده اند، به اطالع می رساند با توجه به اينکه ثبت نام اوليه به  1041سال  کارشناسی ارشد

صورت اينترنتی انجام می پذيرد، ضروريست قبل از ورود به سامانه ثبت نام مدارک ذيل به صورت فايل اسکن شده تهيه نموده و در 

و کلمه )کد ملی(  نام کاربريپذيرفته شدگان را انتخاب و بعد از وارد نمودن  نام ثبت ين،آنال نام ثبت –سايت دانشگاه قسمت دانشجويان 

 ( وارد سيستم شده و پس از مطالعه کامل راهنماي سيستم به ترتيب، فرم اطالعات خواسته شده را تکميل نماييد.کد ملیعبور )

 

 اینترنتیثبت نام اول:  گام 

 جهت ثبت نام مدارک مورد نيازالف : 

 بيشتر باشد(. 154KBو حجم فايل نبايد از JPEGاسکن عکس )فرمت -1

 اسکن کارت ملی يا رسيد کارت ملی -2

اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه و صفحات توضيح دار شناسنامه در يک فايل. )صفحه دوم شناسنامه براي دارندگان شناسنامه  -3

 لزامی می باشد بدليل درج محل صدور در صفحه دوم(جديد ا

 400-33054442: مشموالن وظيفه(واحد ن )گواهی وضعيت خدمت مشمواليا  اسکن کارت پايان خدمت يا کارت معافيت -0

دانشجويان پسر که داراي کارت پايان خدمت يا معافيت خدمت وظيفه عمومی نيستند و نياز به صدور معافيت تحصيلی دارند **        

و  يندمراجعه و نسبت به درخواست صدور معافيت تحصيلی اقدام نما https://sakha.epolice.irبه سامانه نظام وظيفه به آدرس 

 .نتيجه آن را بارگذاري نمايند

 دهنده اتمام تحصيل در مقطع کارشناسی است.ريز نمرات و يا مدرکی که نشان يا يا گواهی موقت دانشنامه کارشناسیاسکن  -5

 جهت شاغلين و يا تکميل فرم عدم اشتغال )از قسمت فرمهاي ثبت نام دريافت شود( نامه موافقت محل کاراسکن   -6

 فرم استعداد درخشان براي دانشجويانی که از سهميه استعداد درخشان استفاده می کنند.اسکن  -0

براي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکی )از سايت صندوق رفاه به نشانی  مقطع کارشناسی  اسکن گواهی تسويه صندوق رفاه -8

.gov.irhttps://srd.behdasht  ) 

 اسکن فرم تکميل شده مربوط به سهميه بومی براي پذيرفته شدگان اين سهميه-9

https://ems.bpums.ac.ir/
https://sakha.epolice.ir/
https://srd.behdasht.gov.ir/
https://srd.behdasht.gov.ir/


با مدرک کارشناسی )سابقه کار  31/6/1041سال سابقه کار بالينی )طرح اجباري( حداکثر تا تاريخ  2اسکن مدارک و مستندات  -14

رفته شدگان رشته هاي: مديريت پرستاري، پرستاري مراقبت هاي ويژه قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نمی باشد( براي کليه پذي

 ،پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان، پرستاري اورژانس و تکنولوژي گردش خون

  ارنامه قبولی آزموناسکن ک -11

 % 5% و 25ب : مدارک مورد نياز براي سهميه رزمندگان و ايثارگران 

 اسکن کليه مدارک مورد نياز در بند الف -1

اسکن مدارک نشاندهنده وضعيت داوطلب جهت استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران )تذکر مهم: در صورتی که در هر مرحله   -2

قبل يا حين و بعد از تحصيل مشخص شود فرد پذيرفته شده با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران ، واجد شرايط نبوده، ضمن لغو 

 خواهد شد . قبولی ،طبق ضوابط عمل 

 ج : مدارک مورد نياز براي پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان 

 براي پذيرفته شدگان بدون آزمون ( 31/5/1041: کليه مدارک مورد نياز در بند الف) تاريخ فراغت از تحصيل ) 1

ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و  تسهيل" نامه تاييديه از دانشگاه محل تحصيل مبنی بر کسب رتبه برتر بر اساس آئين نامه  – 2

  " 34/14/90استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصيلی مصوب

و نيز به امور دانشجويی و  .بعد از اتمام مراحل ثبت نام و جهت انتخاب واحد با دانشکده مربوطه تماس بگيرند دانشجويان همه** 

 فرهنگی مراجعه نمايند.

 پآ سخود با شماره واتو نحوه پرداخت شهريه از هزينه آموزش ( جهت اطالع دانشجوهاي دوره مازاد )بين الملل

 .نمايند برقرار تماس 49931203263  امورمالی

 :دانشکده هاي مربوطه شماره تماس 

 400-33052220خانم شيري   –واحد تحصيالت تکميلی:  خانم حسينی 

 ميکروبيولوژي و بيوشيمی(خانم زنده بودي )ارشد   49100034359دانشکده پزشکی: 

 خانم اسالمی )ارشد آموزش بهداشت و بهداشت محيط(  400-33054130دانشکده بهداشت: 

 آقاي افراسيابی )ارشد کتابداري و هماتولوژي(   400 -33052200دانشکده پيراپزشکی: 

 خانم صفوي   400- 33054180( 8)داخلی   دانشکده پرستاري و مامايی:

 400-33054442: (آقاي درويشی و مشموالن وظيفهآقاي هوشمند نام  آموزش )واحد سامانه ثبته خدمات ادار

 40033054234امور خوابگاه ها: 



 

   گام دوم: ارسال مدارک پستي

 34/49/1041تا تاريخ  و يا مراجعه حضوري به اداره خدمات آموزش دانشجويی از طريق پست پيشتاز فيزيکی مدارک زير جهت پرونده

 به آدرس دانشگاه ارسال فرماييد.

 کارشناسی يا گواهی موقتاصل مدرک  -الف -1

 ي آنها صادر نشده بايستی:اسال آخر که تاکنون اصل گواهی نامه مذکور بر جويانبراي دانش

صادر شده را ارسال ارسال نموده و تا پايان آذرماه  دانشگاه محل تحصيل قبلیکه با مهر و امضاي  کارشناسیدختران: اصل گواهی موقت 

به دانشگاه ارسال "محل تحصيل خود دريافت نموده و مجددا دانشگاهفرصت دارند اصل گواهی نامه پايان تحصيالت خود را از  1044

 دارند.

ه گواهی اشتغال به تحصيل در دانشگاه پسران: براي دانشجويان مشمول نظام وظيفه صدور اصل گواهی نامه پايان تحصيالت منوط به ارائ

مراه مدارک ه را به دانشگاه مقطع قبلبا مهر و امضاي کارشناسی می باشد، لذا اين عزيزان بايستی ابتدا همانند خانمها، گواهی موقت 

براي آنها صادر شده و  خود ارسال داشته و پس از شروع به تحصيل از دانشکده خود گواهی اشتغال به تحصيل گرفته  تا اصل گواهی نامه

 سپس آنرا ارسال دارند.

 

 آموزشی خدمات اداره – دانشگاه آموزش -بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پرديس – فارسی سلمان خ – ريشهر –آدرس دانشگاه: بوشهر 

 0518059500 کدپستی

 400-33054442  تلفن تماس:

 
 

 

 



 


