فزآیٌذ ثبت ًام ایٌتزًتی در داًشگاُ علَم پششکی تبزیش
ٍرٍد ثِ سبیت ثب ضوبرُ داٍعلت

آیب داًطجَ هجبس

خیز

ثلی

ثِ ثجت ًبم است؟

1

داًطجَ هطخػبت اٍلیِ را تٌویل هی ًٌذ.

ًوی تَاًذ ٍارد
غلحِ ضَد.

آیب هطخػبت اٍلیِ

ثلی

خیز

غحیح است؟

2

خیز

در هسمموت هخػممَظ هممَارد

هطخػبت ثبًَیِ را تٌویل هی ًٌذ.

اضتجبُ را هی تَاًذ اغالح ًٌذ

آیب داًطجَ پسز

ثلی

است؟

آیب داًطجَ

خیز

ثلی

هطوَل است؟
گشیٌِ پبیبى خذهتً /لبلت/

ثِ هسوت هطوَلیي

هؼبكیت پشضٌی را اًتخبة ًٌذ.

هزاجؼِ هی ًٌذ.

خیز

آیب ٍضؼیت ًظبم

ثلی

ٍظیلِ هغبثوت دارد؟
ًوی تَاًذ ثجت ًبم را ثِ
اتوبم ثزسبًذ اگز السم ثبضذ
حضَراً هزاجؼِ ًوبیذ.
1

2

هسوت هزثَعِ را تٌویل
هی ًٌذ

3

اداهِ فزآیٌذ ثبت ًام ایٌتزًتی در داًشگاُ علَم پششکی تبزیش
2

1

3

الق

ة

اعالػبت هزثَط ثِ اهَر ركبُ را تٌویل هی ًٌذ
اعالػبت هزثَط ثِ داًطٌذُ
را تٌویل هی ًٌذ

اعالػبت هزثَط ثِ اهَر تـذیِ را تٌویل هی ًٌذ

اعالػبت هزثَط ثِ حزاست را تٌویل هی ًٌذ

اتوبم ثجت ًبم

اعالػبت هزثَط ثِ ًویتِ اًضجبعی را تٌویل هی ًٌذ
ثزای اداهِ ثجت ًبم ثبیذ ثػَرت

حضَری هزاجؼِ هی ًٌذ

اعالػبت هزثَط ثِ اهَر كزٌّگی را تٌویل هی ًٌذ
ٍرٍد ثِ غلحِ اهَر خَاثگبُ

ثلی

اتوبم ثجت ًبم

خیز

آیب داًطجَ
ثَهی است؟

ًیبس ثِ خَاثگبُ ًذارد

ثلی

آیب داًطجَ ًیبس
ثِ خَاثگبُ دارد؟

اعالػبت هزثَعِ را تٌویل هی ًٌذ

اعالػبت هزثَط ثِ سالهت را تٌویل هی ًٌذ

خیز

آیب داًطجَ ًوع

4

3

ثلی

ػضَ هَثز دارد؟

الق

ة

خیز

اداهِ فزآیٌذ ثبت ًام ایٌتزًتی در داًشگاُ علَم پششکی تبزیش

 – 1هطخػبت اٍلیِ:
* ًبم پذر

* ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
*گزایص

* رضتِ هجَلی

* ضوبرُ ضٌبسٌبهِ

* ًَع دٍرُ

* هوغغ

* ًذ هلی

* داًطگبُ ٍ داًطٌذُ هزثَعِ

 – 2ثؼذ اس تبییذ غحت هطخػبت اٍلیِ هطخػبت ثبًَیِ را تٌویل هی ًٌذ:
* هحل تَلذ (ًطَر -استبى – ضْز – ثخص)

* جٌس

* هحل غذٍر ضٌبسٌبهِ

* ٍضؼیت خذهت سزثبسی (هطوَل  /پبیبى خذهت  /هؼبكیت پشضٌی ً /لبلت  /ؿبیت  /كزاری)
*ثَهی/ؿیز ثَهی

* سْویِ ثجت ًبهی

* سثبى هَرد آسهَى در ًٌٌَر

* اًتخبة ًَع سًٌَت

* ٍضؼیت تبّل

* ضـل (در غَرت ضبؿل ثَدى داًطجَ)
* ضـل پذریب سزپزست خبًَادُ

* هلیت

* دیي

* هذّت

* تؼذاد كزسًذ

* هیشاى درآهذ (در غَرت ضبؿل ثَدى داًطجَ)

* هیشاى درآهذ خبًَادُ

* هطخػبت اكزاد خبًَادُ ثب آدرس ٍ تللي توبس
* هطخػبت دٍستبى ٍ آضٌبیبى ًشدیي ثب آدرس ٍ تللي توبس (حذاهل  3هَرد)
* هحل ٍ تبریخ اخذ دیپلن ٍ هؼذل

* هحل ٍ تبریخ اخذ پیص داًطگبّی دیپلن ٍ هؼذل

* هحل ٍ تبریخ اخذ كَم دیپلن ً /برضٌبسی ً /برضٌبسی ارضذ ٍ هؼذل
* تبریخ ثجت ًبم

* ضوبرُ تللي ثبثت

* ضوبرُ تللي ّوزاُ

* آدرس ثغَر ًبهل

* ًذپستی

* غٌذٍم پستی
 – 3اعالػبت هزثَط ثِ سالهت
* تست سالهت ثیٌبیی

* تست سالهت ضٌَایی

* تست سالهت گلتبری

* تست سالهت سالهت

ػوَهی (ٍجَد ًبراحتی هلجی  /غزع  /ؿص ٍ /جَد ًبراحتی ػػجی ً /براحتی ًلیَی ٍ …)
* تؼذاد ػول جزاحی ٍ ػلت آى
* سَختگی ّبی ضذیذ

* ثستزی در ثیوبرستبى ٍ ػلت آى

* تػبدكبت ٍ سَاًح

* ٍجَد ًوع ػضَ (ًذام ػضَ) ٍ …

ً – 4وع ػضَ هَثز ًوع ػضَی است ًِ داًطجَ را در حیي تحػیل ٍ ًست آیٌذُ ضـلی دچبر هطٌل ًوبیذ.

