شماره :

تاريخ :

علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني

دانشگاه
جندي شاپور اهواز

پيوست :

فرآيند ثبت نام مجازي و مراجعه حضوري پذيرفته شدگان کنكور سراسري سال  79دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

-----------------------------------------------------------------------------1مراجعه پذیرفته شده به لینک (پورتال) معاونت توسعه آموزش دانشگاه و انجام فرآیند ثبت نام مجازی آموزش در سامانه مربوطه
از تاریخ  79/2/62لغایت  79/2/67و دریافت کد رهگیری و پرینت از فرمهای آموزشی جهت تحویل به دانشکده محل تحصیل در مراجعه
حضوری بشرح مندرجات بند . 4
-6مراجعه پذیرفته شده به لینک ( پورتال ) معاونت فرهنگی ،دانشجویی دانشگاه و انجام فرآیند ثبت نام مجازی بهره مندی از امکانات
رفاهی مانند خوابگاه وغذا و ...در سامانه مربوطه از تاریخ  79/2/62لغایت  79/2/67از طریق یكی از دو روش زیر :

الف – )آخرین قسمت (صفحه) سامانه ثبت نام معاونت توسعه آموزش ،انتهای فرمهای ثبت نام آموزشی مندرج درردیف 1این فرایند.
ب – )مراجعه مستقیم به سامانه  Students.ajums.ac.irو تکمیل فرمهای مربوطه و اعالم نیازمندی به خوابگاه.
توجه  ) 1 :دریافت و پرینت نمونه فرم تعهد محضری بارگذاری شده در پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی صرفاً جهت متقاضیان
خوابگاه یا وام و تسهیالت دانشجویی می باشد که پس از تکمیل آن در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی می بایست در هنگام مراجعه
حضوری به رابط دانشجویی مستقر در دانشکده مربوطه تحویل گردد .
توجه  ) 2 :تکمیل وپرینت از فـرمهای مشخصات محارم ( ویژه پذیرفته شدگان خواهـر)ومشخصات بستگان(ویژه کلیه پذیرفته شدگان)

از سامانه  Students.ajums.ac.irجهت تحویل به امور خوابگاهها هنگام مراجعه حضوری طبق تاریخهای مندرج در بند 4
این فرایند الزامی است (.ضمنا امضاء و تایید مراتب توسط ولی یا قیم پذیرفته شده در حضور سرپرست خوابگاه صورت میگیرد ).

-3مراجعه مجدد به سامانه  Students.ajums.ac.irواقع در پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی از تاریخ 79/9/3جهت مشاهده نتیجه
ال بصورت مجازی ثبت نام نموده اند و دریافت اطالعات تکمیلی در اینخصوص.
بررسی تقاضای خوابگاه پذیرفته شدگان که قب ً

 -4مراجعه حضوری پذیرفته شدگان بهمراه ولی یا قیم قانونی خویش (با بهمراه داشتن اصل مدارک شناسایی) برای ثبت نام حضوری
بهره مندی از امکانات رفاهی معاونت فرهنگی ،دانشجویی ( خوابگاه  ،غذا و  )...وثبت نام حضوری آموزشی از تاریخ 79/9/8
لغایت  79/9/7در ساعات اداری بشرح ذیل :
الف – مراجعه مستقیم پذیرفته شدگان غیر متقاضی خوابگاه  ،به دانشكده مربوطه برای انجام مراحل حضوری ثبت نام آموزشی و
سپس دریافت فرم تکمیل شده شماره  11از آموزش دانشکده وتحویل آن به همراه تعهد محضری تکمیل شده در یکی از دفاتر اسناد
رسمی سطح کشور به رابط دانشجویی مستقر در دانشکده وسپس تحویل گرفتن کارت دانشجویی از رابط دانشجویی دانشکده .
ب  -مراجعه مستقیم پذیرفته شدگان متقاضی اسكان  ،به خوابگاه مربوطه که مطابق اعالم قبلی مورخ  79/9/3در سامانه
 Students.ajums.ac.irنتیجه واگذاری خوابگاه به آنان طبق اطالعیه های تکمیلی آتی و مندرج در سامانه دانشگاه ومعاونت
فرهنگی ،دانشجویی اعالم گردیده وسپس مراجعه به دانشکده مربوطه مشابه گروه الف .

توجه )1:اسکان قطعی پذیرفته شدگان در خوابگاه وتحویل گرفتن کارت دانشجویی منوط به تحویل دادن فرم شماره  11دریافتی از
آموزش دانشکده مربوطه و نیز فرم تعهد محضری تکمیل شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح کشور ( طبق نمونه فرم تعهد
محضری بارگذاری شده در پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی ایندانشگاه) به رابط دانشجویی مستقردر دانشکده مربوطه می باشد .
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توجه )2:جهت استفاده از خوابگاه و دریافت وام و تسهیالت رفاهی و دانشجویی  ،تکمیل و ارائه یک فقره فرم تعهد محضری
ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح کشور که در پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی بارگذاری شده  ،کافی است .

 -5مراجعه به سلف سرویس مرکزی دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه جهت فعال سازی کارت دانشجویی /تغذیه دریافتی قبلی
( طبق مفاد مندرج در ماده  - 4الف این فرآیند ) و اخذ راهنمایی مورد نیاز پس از واریز مبلغ  111/111ریال (یکصد هزار ریال)
بحساب شماره  299997772بنام درآمدهای اختصاصی معاونت فرهنگی ،دانشجویی دانشگاه نزد بانک رفاه کارگران ( قابل پرداخت
از سایر بانکهای رفاه سطح کشور و یا پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقردر سلف سرویس مرکزی دانشجویان )
وتحویل دادن فیش واریزی به متصدی اتوماسیون تغذیه مستقر در سلف سرویس مرکزی دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه .
ضمنا دانشجویان گرامی برای امکان رزرو و شارژ کارت غذای هفتگی مورد نیاز خود در طول سال تحصیلی  ،میبایست پس از مراجعه
حضوری به سلف سرویس مرکزی دانشجویان و فعال نمودن کارت دریافتی( بشرح مندرج در ماده  5این فرایند )  ،از طریق سیستم
اینترنتی اتوماسیون تغذیه دانشجویان اقدام نمایند  ( .اتمام فرايند ثبت نام )

-2حضور در کالسهای درسی در دانشکده ها ( شروع کالسهای درسی دانشجویان جدید الورود از مورخ  79/9/99میباشد) .

************************************************************
* ضمنا به آگاهی میرساند ،بمنظور امکان تسهیل کار ارباب رجوع جهت پیگیری خدمات مرتبط با امور استعالم نظام وظیفه
پذیرفته شدگان ذکور( برادر)  ،نمایندگی دفتر خدمات پلیس  +11در محل سلف سرویس مرکزی دانشجویان واقع در پردیس
دانشگاه استقرار می یابد .
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