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هعاوى هحترم آهوزشي دانشگاه /دانشكده علوم پسشكي و خدهات بهداشتي درهاني ...

سالم عليكن
احتزاما ،پیزي وامٍ /500/3348د مًرخ  ،99/7/15ضمه تاکید بز اجزای مفاد وامٍ مذکًر ،وظرز برٍ امرنت وترانک کى رًر
سزاسزی در تارند  ،99/8/10تقًنم سال تحصیلی  1399-1400بزای داوشجًنان جدندالًريد برٍ ررزذ لنرع امرنت مری
گزدد:
نيوسال اول ( )1911-1000برای دانشجویاى جدیدالورود
ثبت وات

رزيع کنسُا

حذف ياضافٍ

بزگشاری امتحاوات

99/8/14

99/8/24

99/9/1

99/12/2

لغانت

لغانت

لغانت

لغانت

99/8/22

99/11/30

99/9/12

99/12/14

نيوسال دوم ( )1911-1000برای دانشجویاى جدیدالورود
ثبت وات

رزيع کنسُا

حذف ياضافٍ

امتحاوات

99/12/9

99/12/16

99/12/23

1400/5/2

لغانت

لغانت

لغانت

لغانت

99/12/14

1400/4/31

99/12/30

1400/5/14

(درحیه امتحاوات)

مجددا بٍ استحضار می رساود ،الست است بزوامٍ رنشی کنس َا تزجیحا بٍ صًرت غیز حضرًری يمجراسی در دسرتًر
کار قزار گیزد تا حداقع ویاس بٍ حضًر در داوشگاٌ/داوش دٌ ي نا استفادٌ اس ذًابگاٌ مطزذ باردَ .مچىیه ،اوتظار مری ريد
کًتاٌ بًدن نک ماٍَ ویمسال ايل ویش با تًجٍ بٍ مجاسی بًدن کنسُا چالشی انجاد و ىد ي تعداد جلسات الست بٍ صًرت
مجاسی يفشزدٌ بزگشار رًد .پیشىُاد میرًد در ویمسال ديت اس فزجٍ سماوی تابسرتان برزای جبرزان تراذیز در ررزيع
سال تحصیلی ي ویمسال ديت استفادٌ رًد .بدنُی است ،داوشگاَُا/داوش دٌ َای ملرًت پشرر ی مری تًاوىرد برا تصرًن
رًرای آمًسش داوشگاٌ/داوش دٌ ،متىاس با يضعیت ران جابجانی الست را در بزوامٍ دارتٍ بارىد.

 شهرك قدس  :خيابان سيماي ايران  ،بيه فالمك و زرافشان  ،ستاد مركسي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پسشكي
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