
در خصوص انتخاب رشته در پردیس خودگردان  98اطالعیه مهم در مورد داوطلبان کنکور 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

مقتضی است قبل از انتخاب کد رشته های پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان موارد زیر را با دقت مورد  ،داوطلبان گرامی     

 ز موارد ذکر شده اقدام به انتخاب رشته در پردیس خودگردان این دانشگاه نمایند:توجه قرار داده و با آگاهی کامل ا

کد رشته های زنجان را انتخاب می  و کرج تبریز ،تهران از جملهبا توجه به اینکه برخی از داوطلبان ساکن شهرهای بزرگ  -1

به اطالع داوطلبان عزیز می منتقل شوند،  نمایند به این امید که در صورت قبولی به دانشگاه محل سکونت خود مهمان یا

انتقال یا مهمانی پذیرفته شدگان پردیس خودگردان زنجان به پردیس های سایر دانشگاه ها  های درخواست رساند

لذا، تأکید می گردد داوطلبان گرامی قبل از انتخاب کد  عنوان یا دلیل پذیرفته نخواهد شد. یچدر طول تحصیل تحت ه

زندگی در زنجان تحقیقات الزم را بعمل و مسافرت  ،، در خصوص شرایط رفت و آمددانشگاه این س خودگردانرشته های پردی

 .آورده و سپس در مورد انتخاب رشته تصمیم گیری نمایند

 تحصیل دوره شهریه پرداخت مورد در الزم ضمانت و محضری تعهد نام ثبت بدو در شدگان پذیرفتهاز  -2

 پردیس اساسنامه با مطابق رسمی( کارمند ضامن نفر دو امضای با سفته یا و ملکی وثیقه یا بانکی ضمانتنامه بصورت)

 خواهد شد. اخذ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقررات و خودگردان

عدی نیز پذیرفته شدگان الزم است شهریه یک نیمسال را قبل از ثبت نام به دانشگاه پرداخت نمایند و در نیمسال های ب -3

شهریه هر نیمسال را قبل از انتخاب واحد به حساب واریز نمایند در غیر این صورت امکان انتخاب واحد برای آنان فراهم نمی 

 د و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود.وش

 برنامه بهشن پنج روز پایان تا شنبه روزهای ظهر از عدب 8 تا صبح 8 از زمانی هر در است ممکن ها کالس برگزاری -4

 ها کالس در دننمای می تعیین دانشکده ها آموزش که ساعتی هر در و برنامه مطابق موظفند شدگان پذیرفته و گردد ریزی

 .یابند حضور

و  داشت نخواهد پذیرفته شدگان برای ذهاب و ایاب سرویس و خوابگاه تأمین خصوص در تعهدی گونه هیچ دانشگاه -5

 گاه های خودگردان موجود در سطح شهر استفاده نمایند.نند از خوابامی تو متقاضیان

 

 با آرزوی موفقیت

 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان


