جهت انجام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود:
 الضاهی است کلیِ داًطجَیاى قبل اص ثبت ًام با تَجِ بِ فشایٌذ ریل هَسد اسصیابی هقذهاتی ٍ هعایٌات پضضکی قشاس گیشًذ.داًطجَیاى بَهی جْت اًجام هعایٌات ًضد پضضک خاًَادُ خَد ٍ داًطجَیاى غیشبَهی ٍ داًطجَیاًی کِ پضضک خاًَادُ ًذاسًذ ٍ یا داسای دفتشچِ خاظ (بیوِ باًکْا ًٍیشٍی هسلح) هیباضٌذ بِ تین پضضکی غشبالگش هستقش دس داًطگاُ علَم پضضکی بابل هشاجعِ ًوَدُ ٍ هعایٌات آًْا اًجام خَاّذگشفت ٍ اطالعات دس ساهاًِ یکپاسچِ سیب
ثبت خَاّذضذ.
داًطجَ با دس دست داضتي گَاّی دست ًَیس م بٌی بش صحت سالهت کِ ضاهل ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ هحل سکًَت ٍ ًَع اختالل هیباضذ ٍ تَسط پضضک صادس هیگشدد جْت اًجام ثبت ًام بِ داًطگاُ هشاجعِ ًوایٌذ.
الصم بِ رکش است عذم اسائِ گَاّی هزکَس ثبت ًام اًجام ًخَاّذضذ.*تبصره  :1فشم ضٌاسٌاهِ سالهت جَاى ٍیژُ داًطجَیاى جذیذالَسٍد  95-96داًطگاُ علَم پضضکی بابل دس سایت داًطگاُ علَم پضضکی ٍ هعاًٍتْای بْذاضتی ،آهَصضی
ٍ فشٌّگی داًطجَیی باسگزاسی ضذُ است  .الصم بِ رکش است پشیٌت فشم ضٌاسٌاهِ تَسط داًطجَ گشفتِ ضذُ ٍ قسوتْای اطالعات کلی ٍ بٌذّای الف تا ث آى تَسط
داًطجَ تکویل گشدیدُ ٍ ٌّگام ثبت ًام تحَیل تین پضضکی غشبالگشی هستقش دس داًطگاُ یا هشاکض ٍ پایگاّْای سالهت جاهعِ دادُ ضَد تا بٌذّای ج تا اًتْای آى تَسط
تین پضضکی تکویل گشدد.
*تبصره  :2دس صَست اهکاى داًطجَیاى دیگش ضْشستاًْای کطَسی هیتَاًٌذ با هشاجعِ بِ پضضک خاًَادُ ٍ یا ًضدیک تشیي ٍاحذ بْذاضتی هحل سکًَت ًسبت بِ اخز
گَاّی سالهت ٍ ثبت دس ساهاًِ یکپاسچِ بْذاضت اقذام ًوایٌذ.
*تبصره ّ :3وشاُ داضتي دفتشچِ بیوِ ٌّگام غشبالگشی الضاهی هی باضذ.
فلَچاست گشدش کاس ،حیي ثبت ًام دس سایت باسگزاسی ضذُ است."مراجعه دانشجو جهت انجام معاینات غربالگری"

تٌمی

پزشک خانٌاده
دارد

مراجعو تو پزشک
خانٌاده خٌد

غیرتٌمی

پزشک خانٌاده
نذارد

دارای دفترچو ىای خاص
(تانکيا ًنیرًىای مسلح)

عذم انتخاب
پزشک خانٌاده

مراجعو تو پزشک خانٌاده
منتخة مستقر در دانشگاه
علٌم پزشکی تاتل

انجام معاینات ً ثثت
در سامانو سیة

نکته  :1دس صَست عذم سشضواسی داًطجَ دس ساهاًِ سیب لطفاً ًسبت بِ ثبت اطالعات ایطاى دس ایي ساهاًِ بصَست هْواى اقذام فشهائیذ.
نکته :2بشای پشکشدى اطالعات هشبَطِ دس بخص تحصیالت حتواً داًطجَ ثبت گشدد.
*تبصره  :4فشهت گَاّی صحت سالهت داًطجَ بِ ضکل صیش هیباضذ:
گَاّی هیطَد داًطجَ ................................با کذ هلی .........................................آدسس ایویل..........................................................................
هحل سکًَت ...................................داسای اختالل (ًَع اختالل /سالن).......................................

هی باضذ.

هْش ٍ اهضای پضضک هعالج

