
 

 

 59-59اطالعيه ثبت نام پايه اول سال تحصيلي 

 باسمه تعالي

  

پزشكي بندرعباس آمادگي خود را جهت  استعانت از درگاه خداوند متعال بدينوسيله مجتمع غير دولتي دانشگاه علوم با

 كاركنان محترم دانشگاه علوم پزشكي اعالم مي دارد ، خواهشمند است كليه ثبت نام موقت فرزندان اساتيد گرانقدر و

مهر  1)تا 77و نيمه اول 78دوم  سن قانوني و شرايط متعارف)متولدين نيمه 59پرسنلي كه فرزندانشان تا اول مهر 

ه علوم پزشكي به دبستان دخترانه دانشگا 91259 31913لغايت  1259911931 ( ( را احراز مي نمايند از تاريخ77

  . مراجعه نمايند

 : توجه به نكات زير ضروري است

 . در آموزشگاه انجام مي پذيرد حضوريثبت نام اوليه فقط به صورت  .1

ظرفيت محدود كالس اول و حجم زياد تقاضا در سطح دانشگاه در موعد  ضمناً ضروري است با توجه به .2

 . ثبت نام فرزندتان اقدام فرماييد به مقرر نسبت

شيوه نامه ثبت  ثبت نام قطعي ، منوط به كنترل تقاضاها با توجه به ظرفيت پذيرش و نيز وصول تاريخ دقيق .3

مقتضي به اطالع متقاضيان محترم خواهد  نام از سوي وزارت آموزش و پرورش ميباشد كه متعاقباً به نحو

 . رسيد

تاريخ فوق نسبت  اوليه تمديد نخواهد شد و اين مجتمع در قبال افرادي كه در كه تاريخ ثبت نام بديهي است .4

 .مسئوليتي نخواهد داشت به ثبت نام فرزندشان اقدامي به عمل نياوردند هيچگونه

 : مدارك مورد نياز جهت ثبت نام موقت در سايت

 ت ثبت نام هاي آزمون هاي اصل و كپي شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز و كپي شناسنامه پدر بزرگ )جه

 (تيز هوشان ونمونه

 حكم كارگزيني علوم پزشكي 

 (اصل كارت واكسن تكميل شده)مهر تكميل شده درمانگاه 

 دفترچه سنجش 

 (كپي كارت ملي پدر و مادر )پشت و رو 

 كپي آخرين مدرك تحصيلي پدر و مادر  

 تكميل فرم ثبت نام و تعهد نامه  

  ،عدد كاور آچار پاپكو 11يه عدد پوشه پالستيكي زرد رنگ ،گيره پوشه 

 6  2*9قطعه عكس با حجاب  

  با فرمت 2*9اسكن عكس Jpg 

  ميباشد 1196959لغايت  196959تاريخ پرداخت شهريه . 

 ثبت نام نهايي بعد از پرداخت كل شهريه به صورت پيامك به اطالع اوليا محترم رسانيده ميشود . 

 :توجه

 . در صورتي كه پدر و مادر هر دو داراي سهميه علوم پزشكي مي باشند حكم كارگزيني فقط يكي از آنها كافيست       

  مجتمع آموزشي دبستان علوم پزشكي بندرعباس -آدرس :چهار راه مرادي       

 23339331تلفن:       


