اطالعیِ ثبت ًام داًشجَیاى جدیدالَزٍد 1041
داًشجَی گساهی :
با استعاًت اش دزگاُ ایصد هٌاى ٍ با عسض سالم بِ پیشگاُ حضست ا(...عج) ،قبَلی شوا زا آشهَى سساسسی سال
 1041بِ داًشگاُ علَم پصشکی جیسفت تبسیک گفتِ ٍ هَفقیت زٍشافسٍى شوا زا دز اهَز تحصیلی آزشٍهٌدین.
الشم بِ ذکس است ثبت ًام اٍلیِ داًشجَیاى جدیدالَزٍد آشهَى سساسسی سال تحصیلی  1041-1041اعن اش
ٍزٍدی هْس ٍ بْوي بِ صَزت غیسحضَزی ٍ ایٌتسًتی اًجام هی پریسد ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ تاکٌَى اساهی
پریسفتِ شدگاى اش سَی ساشهاى سٌجش بِ ایي داًشگاُ ازسال ًگسدیدُ است لرا اطالعات تکویلی
دزخصَص ًحَ ثبت ًام هتعاقبا اعالم هی گسدد.

اطالعیِ هعاًٍت فسٌّگی ٍ داًشجَیی
اطالعیه نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورد 1041دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
ضمن خیر مقدم به دانشجویان محترم  ،ورود شما را به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تبریک عرض
می کنیم.
به گزارش مفدا جیرفت  ،با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی  1041اعم
از ورودی مهر و بهمن بصورت اینترنتی انجام می پذیرد  ،خواهشمند است به نکات ذیل توجه
فرمایید.
-1پس از دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان توسط معاونت آموزشی از سازمان سنجش کشور ،
ضروری است کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جهت اطالع ازتاریخ ها و نحوه ثبت
نام اینترنتی و حضوری به سایت معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی دانشجویی مراجعه نمایند و از
نحوه ثبت نام اطالع حاصل نمایند.
-2طبق آیین نامه اسکان دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی مصوب وزارت بهداشت و تصمیم کمیته
اسکان دانشگاه با توجه به امکانات رفاهی دانشگاه در دفترچه کنکور اطالع رسانی الزم صورت گرفته
و پذیرش در خوابگاه های موجود منوط به تناسب دانشجویان خروجی و ورودی می باشد  ،ضمن اینکه
دانشگاه برنامه هایی برای توسعه فضای رفاهی و خوابگاهی در دست اقدام دارد .

 -3الزم به ذکر است دانشجویان جدیدالورد می توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام و سایر اطالعیه ها ،
اخبار و فعالیت های معاونت فرهنگی دانشجویی عضو کانال تلگرام و اینستا گرام مفدا جیرفت به آدرس
 @jiroftmefdaشوند .

