
 خودگردان پردیس در رشته انتخابدر خصوص  59کنکور  داوطلبان مورد در مهم اطالعیه

 :زنجان پزشکی علوم دانشگاه

 تحصيلی دوم نيمسال از خودگردان اين دانشگاه پرديس پزشکی و داروسازیرشته های  شدگان پذيرفته تحصيل به شروع -1

 .خواهد بود (59 مهر)نيمسال اول از  دندانپزشکیو رشته ( 59ماه  بهمن)

و از سال سوم  خودگردان کالس های آموزشی رشته های پزشکی و داروسازی در دو سال اول تحصيل در ساختمان پرديس -2

کالس های رشته دندانپزشکی از بدو ورود در دانشکده دندانپزشکی . به بعد در دانشکده های پزشکی و داروسازی خواهد بود

 .برگزار خواهد شد

 برنامه شنبه پنج روز پایان تا شنبه روزهای ظهر از بعد 7 تا صبح 8 از زمانی هر در است ممکن ها کالس اریبرگز -3

 حضور ها کالس در نمايد می تعيين پرديس آموزش که ساعتی هر در و برنامه مطابق موظفند شدگان پذيرفته و گردد ريزی

 .يابند

 .داشت نخواهد دانشجويان برایو سرويس اياب و ذهاب  خوابگاه تأمين خصوص در تعهدی گونه هيچ دانشگاه -4

تحت هر  تحصیل طول در ها دانشگاه سایر های پردیس به خودگردان زنجان پردیس شدگان پذیرفته درخواست های انتقال -9

 جغرافيايی، موقعيت مورد در رشته انتخاب از قبل گرامی داوطلبان تأکيد می نمايد لذا،. دلیل پذیرفته نخواهد شد یاعنوان 

آورده سپس در مورد انتخاب  بعمل را الزم تحقيقات زنجان در زندگی و آمد و رفت شرايط خود، سکونت محل شهر تا مسافت

 .رشته تصميم گيری نمايند

و  آمدهد خوابعمل در تاريخ هايی که بعداً اعالم می شود  59ثبت نام از پذيرفته شدگان همه رشته ها در پايان شهريورماه  -6

بصورت ) تحصیلدوره  شهریه پرداخت مورد در الزم ضمانت و تعهدپذیرفته شدگان موظفند در بدو ثبت نام اقدام به سپردن 

 و خودگردان سپردي اساسنامه با مطابق( ثیقه ملکی و یا سفته با امضای دو نفر ضامن کارمند رسمییا و ضمانتنامه بانکی

 .آن ها منتفی خواهد شددر صورت عدم اقدام، ثبت نام  .نمايند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقررات


