راهنمای ثبتنام دانشجویان جدیدالورود 1399-1400
دانشجوی گرامی:
ضمن سالم و عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ و آرزوی موفقیت در
تمامی مراحل زندگی؛ به اطالع میرساند که به منظور سهولت ثبتنام شما و عدم نیاز به مراجعه حضوری به حووز
معاونت فرهنگی و دانشجویی و یا امور دانشجویی دانشکدهها؛ این معاونوت اقودام بوه برناموهریوزی جهوت ثبوتنوام
غیرحضوری نموده است .لذا به منظور انجام هر چه بهتر این فرآیند و جلوگیری از مشکالت بعدی؛ الزم است توا بوا
توجه به راهنمای حاضر؛ ضمن مطالعۀ دقیق فرم های موجود ،نسبت به تکمیل فرم های الزم ،کمال توجه را داشوته
باشید .به خاطر داشته باشید در هر زمان که مشخص شود اطالعات غلط ثبت گردیده است؛ دانشوگاه حوق هرگونوه
پیگیری و برخورد انضباطی با دانشجو را محفوظ دارد .همچنوین دانشوجو موی بایسوت هرگونوه تغییور در اطالعوات
موجود ،در هر زمان را بالفاصله به "امور دانشجویی دانشکده" مرتبط اعالم نماید.

فرایند انجام ثبت نام

 -۱دانشجویان غیر بومی:
تکمیل سامانه “ثبتنام دانشجویان جدیدالورود غیربومی” ،برای کلیه دانشجویانی کوه محول سوکونت آنهوا از
شهر یزد ،بیش از  ۷۵کیلومتر است؛ الزامی میباشد .لذا پس از ثبتنام آموزشوی و دریافوت «شوماره دانشوجویی»،
نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه فوقالذکر اقدام نمایید.
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،هیچگونه تعهدی در قباا ارائاه خوابگااه باه دانشاجویان
جدیدالورود ندارد .در عین حال ،این معاونت به منظور ثبت درخواست دانشجویان متقاضی خوابگواه ،از اطالعوات
این سامانه استفاده خواهد نمود تا در صورت وجود امکانات و مقدورات و پس از بررسی درخواستها نسبت به ارائوه
خوابگاه به دانشجویان واجد شرایط ،به صورت محدود و با شرایط خاص اقدام نماید .لوذا نسوبت بوه ورود اطالعوات
صحیح در این سامانه دقت فرمایید.

 -۲دانشجویان بومی:
تکمیل سامانه “ثبتنام دانشجویان جدیدالورود بومی” ،برای کلیه دانشجویانی که محل سوکونت آنهوا از شوهر
یزد ،کمتر از  ۷۵کیلومتر میباشد؛ الزامی میباشد لذا پس از ثبوتنوام آموزشوی و دریافوت «شوماره دانشوجویی»،
نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه فوقالذکر اقدام نمایید.
 -۳تکمیل فرمهای ذیل و ارائه به واحدهای ذکر شده:
الف) فرم تعهد محضری :جهت دریافت وامهای دانشجویی (به دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی ،وام دانشجویی
تعلق نمیگیرد) ) تکمیل و به امور دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل داده شود.
ج) فرم مشخصات خانوادگی (به پیوست):
تکمیل این فرم برای تمامی دانشجویان الزامی است و میبایست به هنگام ثبتنام در لینک "ثبتنوام دانشوجویان
بومی/غیربومی" ،بارگذاری نمایند و یک نسخه پرینت آن (در صورت ارائه خوابگاه) تحویل خوابگاه گردد.

