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از  39پذيرش دانشجو در سال تحصيلی  ،(پرديس خودگردان)توجه به تغيير نحوه پذيرش دانشجو در شعبه بين الملل  با

انجام خواهد شد و نتايج در شهريور ماه از طريق ( مرحله مصاحبه حذف)طريق کنکور سراسری و بصورت متمرکز 

شروع تحصيل "ضمنا .ساير شرايط و نحوه تحصيل کماکان به قوت خود خود باقيست. اعالم خواهد شد سازمان سنجش

  . خواهد بود در اين شعبه از بهمن ماه 39برای پذيرفته شدگان کنکور 

  : سایراطالعات  

و بعضی از کالس ( بين الملل شعبه)ش دانشجويان در شهر زنجان و در ساختمان پرديس خودگردان مکان آموز -1

  .دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود ها حسب نياز در ساختمان های ساير دانشکده های

ه بهمن ما)در پرديس خودگردان زنجان، از نيمسال دوم تحصيلی  39شروع به تحصيل پذيرفته شدگان کنکور  -2

  .خواهد بود( 39

شنبه تا پايان روز پنج شنبه  بعد از ظهر روزهای 7صبح تا  8برگزاری کالس ها ممکن است در هر زمانی از  -9

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

  .يابند در کالس ها حضور

  .ذا ، اياب و ذهاب، اسکان، بيمه درمانی، لوازم التحرير و غيره به عهده دانشجويان استهزينه های غ -4

در عين حال تالش . داشت دانشگاه هيچ گونه تعهدی در خصوص تأمين خوابگاه برای دانشجويان نخواهد  -5

ستفاده معرفی بعمل آورده و به دانشجويان جهت ا خواهد نمود در مورد خوابگاه های خودگردان هماهنگی

  .نمايد

پرديس خودگردان دارای سلف سرويس می باشد و در صورت درخواست دانشجويان، غذا به نرخ تمام شده در   -6

  .اختيار آنان قرار خواهد گرفت

دانشگاه ها در طول تحصيل امری  انتقال پذيرفته شدگان از پرديس زنجان به پرديس های خودگردان ساير -7

. مستلزم پرداخت خسارت شهريه توسط دانشجو خواهد بود بسيار مشکل خواهد بود و حتی در صورت موافقت،

محل  داوطلبان گرامی قبل از انتخاب رشته در مورد موقعيت جغرافيايی، مسافت تا شهر لذا، توصيه می شود

  .آورند جان تحقيقات الزم را بعملسکونت خود، شرايط رفت و آمد و زندگی در زن

اساسنامه پرديس خودگردان و مقررات وزارت  تعهد و ضمانت الزم در مورد پرداخت شهريه تحصيلی مطابق  -8

  .پذيرفته شدگان اخذ خواهد شد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از

 

 

 


