قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم دندانپزشکی خارج از کشور مرحله کلینیک خردادو تیرو مرداد۹۸
جهت شرکت در آزمون ملی برای هر درس مبلغ ( 0001110111چهارده میلیون ریال) به حساب شماره  2440۹11002بانک ملت با
کد شناسه  21100111104۸به نام دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 0۸خرداد  ۹۸الی 21خرداد ۹۸واریز فرمائید .با توجه به شروع
امتحانات از 22خرداد و لزوم گروه بندی تا  20خرداد ،این زمان قابل تمدید نمی باشد .در صورت عدم ثبت نام و واریز وجه در دوره
بعد ثبت نام نمایید.
* اصل فیش واریزی را در تا پایان خرداد  ۹۸تحویل امور مالی( آقای آمالی )دهید .
*لطفاً توجه فرمائید واریز فقط از طریق مراجعه حضوری به شعب بانک ملت و یا توسط کارت خوان دانشکده می باشد و درج کد
شناسه  ،نام و نام خانوادگی دانش آموخته در فیش ضروری است.
*لازم به ذکر میباشد عکس تمام فیش های پرداختی را با ذکر نام بالای هر فیش تا پایان اتمام آزمونهای دانشکده پردیس نزد خود،
نگهداری نمایید.
ثبت نام در سایت دانشکده از تاریخ 0۸خرداد  ۹۸الی 21خرداد ، ۹۸برای تمامی متقاضیان شرکت در کلینیک خرداد  ،تیر و مرداد
 ۹۸ضروری می باشد.
انتخاب دروس کلینیک اختیاری نمی باشد.
*دانش آموخته در صورت شرکت و ثبت نام در مرحله کلینیک در صورت مجاز بودن به امتحان ،موظف به شرکت در دروس کلینیک
تمامی دروس می باشد و غیبت به هر دلیل در این دروس غیر موجه می باشد.
تبصره :دروسی که تامین بیمار به عهده دانش آموخته می باشد  ،در صورت عدم تامین بیمار توسط دانش آموخته غیبت در آن موجه
می باشد.
تبصره :2در صورت تایید بیمار برای دروسی که تامین بیمار به عهده دانش آموخته است و مشخص شده زمان امتحان توسط بخش ،در
صورت غیبت بیمار یا دانش آموخته به هر دلیل در روز امتحان غیبت غیر موجه ثبت می گردد و هزینه امتحان ذخیره نمی گردد.
*در صورت ثبت نام درآزمونها کلینیک و گروه بندی آزمونها  ،امکان غیبت به هر دلیل (تاخیر در پرواز ،بیماری و)...
در امتحان وجود ندارد  .لطفاً در این خصوص مراجعه نفرمایید.
آدرس سایت دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل:
http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school

