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 )به نام خداوند جان و خرد( 

 

 پذيرش شما در دانشگاه علوم پزشكي قزوينمناسبت ه سالم و عرض تبريك ببا

 .آمديد خوش قزوين پزشكي علوم دانشگاه الكترونيكيبه سيستم ثبت نام 

 

 9911سراسري سال قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون 

اطالعيه زير را به دقت مطالعه نموده و با رعايت مفاد آن ثبت  ،قبل از اقدام به ثبت نام الزم است پذيرفته شده گرامي

 نام خود را انجام دهيد.

 اطالعيه ثبت نام دانشگاه:ارائه شده درفهرست مطالب 

 الکترونیکی و شروع کالس ها )به صورت مجازی( زمان ثبت نام -1

 الکترونیکی توضیحات در ارتباط با نحوه ی ارسال مدارك به صورت  -2

 در سامانه ثبت نام دانشگاه الکترونیکیثبت نام  -3

 دانشگاه ی بهثبت نامتحویل مدارك  -4

 معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه شماره تلفنو  اطالعیه -5

 هاهای دانشکده و آدرس سایت  ، شماره تلفندانشگاه آدرس محل -6
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  (زمان ثبت نام الكترونيكي و شروع کالس ها )به صورت مجازي -9

 91/8/11لغايت  91/8/11تاريخ از  ثبت نام دانشگاهدر سامانه  الكترونيكيثبت نام  1

 12/8/11 شروع کالس ها 2

 

 شماره دانشجوییدر سامانه ثبت نام دانشگاه و اخذ تأییدیه ثبت نام و  الکترونیکیپذیرفته شدگان گرامی الزم است پس از طی فرآیند ثبت نام          

 مربوطه شرکت نمایند. )مجازی( درسی  کالس هایبراساس برنامـه انتخاب واحد خود در  24/8/99از تاریخ 

 حضور پذيرفته شدگان از تاريخ مذکور درکالس هاي درسي الزامي مي باشد

  

 الكترونيكيارسال مدارك به صورت ي توضيحات در ارتباط با نحوه  -1

 

 .الزم است کلیه فایلها به صورت تصویر ارسال گردد 

 به فرمت فایل تصویری بایدjpeg باشد شده اسکن بایت کیلو 555 از کمتر حجم با و( .پسوندjpgیاjpeg) 

 .فایل تصویری که تصویر داوطلب بصورت معکوس یا دارای زاویه است، مورد قبول نیست 

 .کد ملی را بدون خط فاصله یا خط تیره وارد نمایید 

 .از درج خط تیره یا / در آدرس و کد پستی خودداری نمایید 

 .لطفاً نشانی پست الکترونیکی فعال و معتبر را وارد نمایید 

  مد نظر می باشد. بومی یا غیر بومی بودن در استان قزوین ،"اطالعات سکونت  " قسمتدر  "نوع سکونت  "در گزینه 

  ( در صورتیکه شاغل هستید اعالم شود. ) "اطالعات سکونت  " قسمتنام محل کار در 

  بروز مشکالت بعدی حتما در روزهای اولیه بازه زمانی اعالم شده ثبت نام نمایید، تا در صورت نقص مدارك در ضمن جهت پیشگیری از

 فرصت کافی برای تکمیل مدارك ثبت نام داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

   الزم است قبل از شروع ثبت نام اينترنتي مدارك ثبت نام مورد نياز که در ذيل

اطالعيه خواهد آمد را به صورت اسكن شده با رعايت توضيحات زير در دسترس قرار 

 دهيد.
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 در سامانه ثبت نام دانشگاه الكترونيكيثبت نام  -9

 

 فرماييد؛لطفا نسبت به ورود اطالعات صحيح در اين سامانه دقت 

  .مي باشد به عهده فرد پذيرفته شدهوليت صحت ورود اطالعات و مدارك ئچرا که مس

 :الكترونيكي مراحل ثبت نام  -9 -9

 ای شناسنامه اطالعات تکمیل  -1

 تکمیل اطالعات تحصیلی مقطع قبلی  -2

 تکمیل اطالعات ثبت نام  -3

 تکمیل اطالعات سکونت  -4

 ارسال فایل مدارك  -5

 را فشار دهید. "ذخيره  "و در اتمام کار دکمه  "ويرايش  " اطالعات در سامانه دکمه برای ورود (:9تذکر )

 .دهید فشار را " ثبت ارسالي ها " در اتمام کار دکمهو  "ارسال فايل  " در سامانه دکمهاسکن شده ارسال مدارك برای  (:1تذکر )

مدارك را بررسی نموده و اطالع رسانی را از طریق همین سامانه  خدمات آموزشیپس از ثبت نام کارشناسان اداره  ساعت 12 حداقل  -6

 " پیام  مراجعه نمائید تا الکترونیکی مانه ثبت نام به سا" امجدد" انجام می دهند، جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارك باید

 را مشاهده نمائید." است تكميل شما ارسالي مدارك و نام ثبت فرآيند اطالعات

، "باشد اطالعات فرآيند ثبت نام شما ناقص مي باشد و يا مدارك ارسالي شما ناقص مي "در صورت مشاهده پیام :(9مهم)تذکر 

بازه زمانی درخود  نسبت به رفع نقصرا مشاهده و مدارك علت نقص  در قسمت بررسي مدارك الکترونیکی از طریق سامانه ثبت نام باید سریعاً 

 باشید. خدمات آموزشیناقص را ارسال نمایید و منتظر پاسخ بررسی مجدد کارشناسان اداره وده و از سامانه مذکور مجدداً مدارك ثبت نام اقدام نم

اطالعات فرآيند ثبت نام شما تكميل مي باشد و مدارك  "شما هنگامی نهایی خواهد شد که پیام الکترونیکی ثبت نام  (:1تذکر مهم)

 .مشاهده نمایید الکترونیکی را در صفحه اصلی سامانه ثبت نام "باشد ارسالي شما تكميل مي

تاییدیه  " باشد ميل مياطالعات فرآيند ثبت نام شما تكميل مي باشد و مدارك ارسالي شما تك " پیام هس از مشاهدپ -7

   .پرینت نمائید )دو نسخه(ثبت نام خود را از سامانه 

و ارسال پستي مدارك  مراجعه به دانشگاهه تأييديه ثبت نام براي ئارا الزم بذکر است"

 "مي باشد. الزامي



4 
 

 :الكترونيكيمدارك الزم براي ثبت نام  -9 -1

فایل گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه دوم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ  -1

 ( )عکس  روی گواهینامه نیز باید ممهور به مهر دبیرستان باشد(6-3-3برای نظام آموزشی جدید )دیپلم در آن قید شده باشد 

)برای  (201فرم )تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا معاون اجراییی دبیرستان   فرم گزارش کلی سوابق -2

 ( )عکس  روی فرم گزارش نیز باید ممهور به مهر دبیرستان باشد(6-3-3نظام آموزشی جدید 

( )عکس روی کارنامه نیز باید 6-3-3برای نظام آموزشی جدید )زش کارنامه تحصیلی دوره متوسطه دوم با امضاء و مهر دبیرستان یا اداره آمو -3

 ممهور به مهر دبیرستان باشد(

با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش  برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه، آن گواهی یا دانشگاهی پیش دوره پایان گواهینامه فایل -4

)عکس روی  شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد. دانشگاهی که نوع رشته تحصیلی پیش دانشگاهی، بخش و

 گواهینامه پیش دانشگاهی نیز باید ممهور به مهر دبیرستان باشد(

و سال ماقبل دیپلم برای داوطلبان نظام جدید آموزش  متوسطه آموزش جدید نظام متوسطه دیپلم گواهی یا متوسطه دوره پایان گواهینامه فایل -5

با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان که بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصیلی دیپلم نظام جدید و سال ماقبل دیپلم نظام  متوسطه

 یرستان باشد()عکس روی گواهینامه پیش دانشگاهی نیز باید ممهور به مهر دب جدید در آن مشخص شده باشد.

)عکس   فایل کارنامه تحصیلی دوره سه ساله متوسطه )دیپلم( نظام جدید یا قدیم عکس دار با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان و یا هنرستان -6

 روی کارنامه تحصیلی نیز باید ممهور به مهر دبیرستان باشد(

)عکس  روی کارنامه پیش دانشگاهی  و ممهور به مهر مرکز پیش دانشگاهی فایل کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی عکس دار با امضاء-7

 نیز باید ممهور به مهر دبیرستان باشد(

و فایل گواهینامه دوره چهارساله و یا شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان که نوع دیپلم، بخش  -8

 ر آن قید شده باشد. )برای دیپلمه های نظام قدیم(شهرستان محل اخذ دیپلم د

 

 ها و موسسات  صرفاً مربوط به پذیرفته شدگان دارای مدرك کاردانی دانشگاه12و 11و15و9 مدارك اعالم شده در ردیف های :تذکر مهم

 آموزش عالی می باشد که با این مقطع تحصیلی در آزمون سراسری شرکت نموده اند.

 

فایل اصل و یا گواهی مدرك دوره کاردانی )فوق دیپلم( دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پذیرفته شدگان دارای مدرك مذکور با   -9

 مشخص شده باشد. 31/6/99قید تاریخ اخذ مدرك کاردانی حداکثر تا تاریخ 

ذیرفته شدگان دارای مدرك کاردانی گروه آموزش پزشکی که تصویرگواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر )طرح الیحه نیروی انسانی( برای پ -15

 باشد. 31/6/99پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ 

 فایل اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و  بدون قید و شرط از سازمان متبوع برای کارمندان دولت -11

 دگان مدرك کاردانی گروه آموزش پزشکی(فایل اصل تسویه حساب اداره صندوق رفاه وزارت متبوع )برای دارن -12
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 فایل تمام صفحات شناسنامه -13

 ه در سال جاریتهیه شد 3× 4فایل عکس تمام رخ  -14

 فایل کارت ملی پشت و رو -15

 :ظرفيت مازاد مقطع دکتري عمومي و کارشناسيپذيرفته شدگان قابل توجه -92

 نهریال )معادل  555/555/95 جاریلحساب بر اساس تعرفه سال تحصیلی علی ابه مبلغ  رشته پزشكيفایل فیش واریزی شهریه تحصیلی  -

درآمد اختصاصی دانشکده پزشکی شهید  (555135155555555543523754IRا )شماره شب 43523754 تومان( به شماره حساب پانصد هزارمیلیون 

 1399-1455بابت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  716بابایی در نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین کد 

ریال )معادل نه  555/555/95 جاری بر اساس تعرفه سال تحصیلی به مبلغ علی الحساب رشته دندانپزشكيفایل فیش واریزی شهریه تحصیلی  -

در  دندانپزشکیدرآمد اختصاصی دانشکده  ( 795135155555555543636688IR)شماره شبا 43636688به شماره حساب  تومان( پانصد هزارمیلیون 

 1399-1455بابت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  716نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین کد 

 پنجریال )معادل  555/555/55جاری بر اساس تعرفه سال تحصیلی  علی الحساببه مبلغ  رشته پرستاريفایل فیش واریزی شهریه تحصیلی  -

( درآمد اختصاصی دانشکده پرستاری و  585135155555555543777915IRشبا )شماره  43777915هزار تومان( به شماره حساب  پانصدمیلیون و 

 1399-1455بابت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  716مامایی در نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین کد 

 بر اساس تعرفه سال تحصیلی علی الحساببه مبلغ  اتاق عمل، هوشبري و علوم آزمايشگاهيرشته فایل فیش واریزی شهریه تحصیلی  -

 (555135155555555557645622IR شبا)شماره  57645622به شماره حساب  هزار تومان( پانصدریال )معادل پنج میلیون و  555/555/55جاری 

 1399-1455بابت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  716در نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین کد  پیراپزشکیدرآمد اختصاصی دانشکده 

به مبلغ علی الحساب بر اساس تعرفه سال  رشته بهداشت عمومي و بهداشت حرفه اي و ايمني کارفایل فیش واریزی شهریه تحصیلی  -

ا )شماره شب57641134به شماره حساب  هزار تومان( پانصدریال )معادل پنج میلیون و  555/555/55جاری  تحصیلی

555135155555555557641134IR)    بابت شهریه  716در نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشکی قزوین کد بهداشت درآمد اختصاصی دانشکده

 1399-1455نیمسال اول سال تحصیلی 

 مدرك نظام وظيفه براي آقايان:-91

 رو فایل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت پشت و -

و ارسال فایل آن در سامانه 15معافیت تحصیلی از پلیس +برگه دانشجویان فاقد کارت معافیت و یا پایان خدمت ملزم به دریافت : توضيح مهم

 .ثبت نام الکترونیکی می باشند

 :مدارك الزم جهت دريافت معافيت تحصيلي

  پرینت قبولی در دانشگاه از سازمان سنجش 

 کپی آخرین مدرك تحصیلی 

 کپی کارت ملی 
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 فرمهای تعهد ثبت نامی -18

 آن را از طریق سامانه ارسال نمایید: فایلاز سامانه ثبت نام دریافت، تکمیل و پس از اسکن فرم، پذیرفته شدگان  هایی که باید فرم

  و شاهد و ایثارگر( 1برای پذیرفته شدگان با سهمیه ثبت نامی منطقه ) 4و 1های تعهد ثبت نامی شماره  فرم -

  (3و  2)برای پذیرفته شدگان با سهمیه ثبت نامی مناطق  6و  1شماره تعهد ثبت نامی  های فرم -

 را تکمیل نمایند فقط شماره یكندارند و  6و  4به تکمیل فرم  نیاز دانشجویان مازاد  -

این پذیرفته شدگان ملزم به مراجعه به خانم استواری مستقر در دفتر حقوقی دانشگاه به آدرس: قزوین : درصد بومی رشته پزشکی 35شدگان پذیرفته 

قابل ذکر است پذیرفته  فرم های الزم می باشند. و تکمیل اه علوم پزشکی جهت اخذ تعهدمجتمع ادارات خیابان شهید سلمانی ستاد مرکز دانشگ

شدگان مذکور می بایست فرم های تعهد محضری خود را پس از دریافت از دفترخانه اسکن نموده و همراه مدارك ثبت نامی الکترونیکی ارسال 

 نمایند

 2514داخلی  33336551-4شماره تماس خانم استواری :

 تاییدیه مدارك تحصیلی وزارت آموزش و پرورش-19

فرم   https://emt.medu.irبه آدرس "تاییدیه مدارك تحصیلی وزارت آموزش و پرورش "پذیرفته شدگان می بایست با مراجعه به سامانه  

 یه پرداخت دریافت نمایند.دپیگیری  و تایی مربوط را تکمیل نموده و پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، کد

 

 

 
 

 

 

 

 

 قابل توجه پذيرفته شدگان ظرفيت مازاد، اتباع خارجي در اين دانشگاه

مقطع دکتري 

 وميعم

و  معادل یکصد)ریال  555/555/455/1می بایست سفته معادل  پزشكي و دندانپزشكيپذیرفته شدگان ظرفیت مازاد رشته 

تکمیل و  ،همانند نمونه ذیل جدول تهیه ومحل سکونت خود تومان( بابت شهریه کل دوره از بانك ملی  میلیون پنجچهل و 

 نمایند همراه با مدارك ثبت نامی به دانشگاه ارسالبعنوان تضمین پس از تایید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی 

  http://er.qums.ac.irدانشگاه به نشانی: الکترونیکیثبت نام سامانه 

الزم ثبت نام الکترونیکی به منزله انصراف از تحصیل می باشد. م عد انشجویان محترم اطالع داشته باشند         

محترم می توانند با  پذیرفته شدگان ،ثبت نامباره موارد فنی دریا ابهام در صورت بروز مشکل بذکر است صرفاً 

تماس حاصل  اداره خدمات آموزشی امور آموزشی دانشگاه 2529و  2528داخلی  528 – 33336551-5تلفن شماره

 .در غیر اینصورت از تماس های غیر ضروری جداً خودداری نمایید .فرمایند

ضمناً درمورد ابهام در امور رفاهی و خوابگاهی با شماره تلفن های حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی 
 ه در بند پنج اعالم گردیده است تماس حاصل فرماییددانشگاه ک

https://emt.medu.ir/
http://er.qums.ac.ir/
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مقطع 

 کارشناسي

پرستاري، مامايي، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي شدگان ظرفیت مازاد رشته  پذیرفته

بابت شهریه کل دوره از بانك میلیون تومان(  پنجچهل و معادل )ریال  555/555/455معادل می بایست سفته  و ايمني کار

بعنوان همانند نمونه ذیل جدول تکمیل و پس از تایید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی تهیه ومحل سکونت خود ملی 

 .نمایند همراه با مدارك ثبت نامی به دانشگاه ارسالتضمین 

پذيرفته 

ان اتباع شدگ

 خارجي

از پذیرفته شدگان اتباع خارجی در کلیه رشته ها سند یا سفته ای محضری معادل ریالی شهریه کل دوره بعنوان تضمین دریافت 

 باشند. خواهد گردید. ضمناً پذیرفته شدگان مذکور ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شهریه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه می

  

 از تکمیل سفته ارسال موارد زیر در سامانه ثبت نام ضروری می باشدنکته مهم : پس 

 کپی کارت ملی ضامن  -1

 گواهی نمونه امضا ضامن ) پس از مراجعه به دفتر اسناد رسمی( -2

 

 تذکر
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 .سفته مي بايست بدون هيچ گونه قلم خوردگي تكميل گردد 

 

    عمومي دکتري مقطع پزشكي رشته در بومي درصد90سهميه با شدگان پذيرفته توجه ابلق   

پس از مراجعه به دفتر بومی رشته های پزشکی به صورت مشروط بوده و این پذیرفته شدگان درصد  35سهمیه با پذیرفته شدگان  الکترونیکیثبت نام  

 نمایندتصویر تعهد مذکور را جهت ثبت نام الکترونیکی ارسال باشند  انشگاه و تهیه تعهد محضری ملزم میحقوقی د

 

 
 

 تحويل مدارك ثبت نامي به دانشگاه -2

 

 
 

 

 
 

 گردد: ذيل اعالم مي دانشگاه جهت اطالع به شرحمعاونت دانشجويي، فرهنگي  شماره تلفن و اطالعيه -5

 اطالعيه رفاهي ) معاونت دانشجويي، فرهنگي(: 

 ( ي)مدارك الزم ثبت نام اداره رفاه

   سری یك  و کارت ملی دانشجــو از کلیه صفحاتتصویر شناسنامه 

   چهار قطعه   4 * 3عکس 

  در صورت اشتغال دانشجو حتماٌ حکم کارگزینی و فیش حقوقی وی ارائه گردد. 

  در صورت سرپرست بودن دانشجو ارائه حکم قضایی مبتنی بر سرپرستی دانشجو 

   دانشجویان ایثارگر)شاهد، رزمنده، جانباز و آزاده و ... ( ارائه نامه از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قزوین 

     ارائه تعهد نامه محضری )از هر محضر و هر شهری که مقدور می باشد طبق نمونه پیوستی(. در صورت هر گونه مغایرت تعهد نامـه بـا مـتن
توجه : شرایط ضامن برای تعهد نامه محضری: کارمند رسمی یا پیمانی یا بازنشسته و یـا   شود. ارائه شده،  تعهد نامه به هیچ وجه پذیرفته نمی

 باشد.  ودن شغل آزاد دارای  پروانه کسب معتبردارا ب

 هنگام تحویل تعهد نامـه بـه اداره   ه ارائه تصویر حکم کارگزینی ضامن کارمند یا بازنشسته و یا تصویر پروانه کسب ضامن دارای مشاغل آزاد ب
 رفاه الزامی است . 

قطعه  6به انضمام  ارسال گردیده استصورت الکترونیکی  فایل آن به اصل کلیه مدارکی که

قزوین، بلوار شهید باهنر  :آدرساز طریق پست به  35/58/99می بایست تا مورخ  4*3عکس 

ارسال  3419759811کد پستی  دانشگاه علوم پزشکی معاونت آموزشيمجتمع پردیس 

 کارت ملی ارسال نگردد()قابل ذکر است اصل شناسنامه و   گردد.

 الزم به ذکر است دانشجویان شهریه پرداز نیز می بایست اصل سفته و گواهی تایید نمونه

 را نیز پست بفرمایندضامن امضا 
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 :توجه
 .تعهد نامه محضری الزامی است و یا وام دانشجوییدر صورت درخواست خوابگاه 

 خت نمایند .دانشجویان مازاد )پردیس( در صورت دریافت خوابگاه نیازی به ارائه تعهد محضری ندارند و می بایست هزینه خوابگاه را به صورت نقدی پردا

 ئه به شورای انضباطی الزامی است.قطعه عکس برای ارا 2

 ()اطالعيه مربوط به تغذيه 

    برای دریافت غذا وارد سامانه تغذیه کالینان به آدرس  food.qums.ac.irباشد. می 1شده نام کاربری کدملی و کلمه عبور عدد 

  ،گزینه پرداخت اینترنتی انتخاب و نسبت به پرداخت یکصد هزار تومان جهت شارژمبلغی از طریق درگاه بانکی اقدام  پس از ورود به سامانه تغذیه
 نمایید.

   س از افزایش اعتبار کارت تغذیه با ورود به گزینه رزرو غذا نسبت به رزرو غذا اقدام نمایید.پ 

   .کارت دانشجویی به عنوان کارت تغذیه قابل استفاده می باشد 

 

 528 -33368555 2755و  2754داخلی  528 –33336551-5 يرفاه امور اداره

 528- 33368997 2753و  2752داخلی  528 –33336551-5 اداره امورخوابگاه ها

 528 -33326591 2733و  2731داخلی  528 –33336551-5 اداره تغذيه

         http://vccs.qums.ac.ir: آدرس سايت معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

 پزشکیقزوین، بلوار شهید باهنر مجتمع پردیس دانشگاه علوم :آدرس

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی الکترونیکیپذیرفته شدگان گرامی می توانند برای اطالع از آیین نامه های آموزشی به پایگاه 

http://vce.qums.ac.ir  دروس رشته تحصیلی و اطالعات مرتبط به پایگاه  ترم بندیها،  برنامه کالسانتخاب واحد،  نحوهو کسب اطالع از

 :دانشکده های دانشگاه به نشانی های زیر مراجعه نمایند الکترونیکی

 دانشكده هاي مربوطه به شرح ذيل اعالم مي گردد:و آدرس سايت ، شماره تلفن دانشگاه آدرس محل -2

 علوم پزشکیقزوین، بلوار شهید باهنر مجتمع پردیس دانشگاه  :دانشگاه آدرس

 پزشکی
 528 - 33239252 :کارشناس اداره آموزش دانشکده تلفن

 /http://sm.qums.ac.ir:به نشانیدانشکده  آدرس سایت

 دندانپزشکی
 528 -33353559: کارشناس اداره آموزش دانشکده تلفن

 http://sd.qums.ac.irسایت به نشانی:/ آدرس

 ماماییدانشکده پرستاری و 
 528 -33336551-5 :کارشناسان اداره آموزش دانشکده تلفن

 3533و کارشناس رشته مامایی داخلی  3534کارشناس رشته پرستاری داخلی  

http://vccs.qums.ac.ir/
http://vce.qums.ac.ir/
http://vce.qums.ac.ir/
http://sm.qums.ac.ir/
http://sd.qums.ac.ir/
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 /http://snm.qums.ac.ir:آدرس سایت به نشانی 

 دانشکده بهداشت

  528 -33336551-5 :کارشناسان اداره آموزش دانشکده تلفن

 ،3718کارشناس رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مهندسی بهداشت حرفه ای داخلی  

 3715بهداشت محیط داخلی  کارشناس رشته های مهندسی بهداشت عمومی و مهندسی

 /http://sph.qums.ac.ir:آدرس سایت به نشانی

 دانشکده پیرا پزشکی

  528 -33336551-5 :کارشناسان اداره آموزش دانشکده تلفن
و  3926، کارشناس رشته اتاق عمل داخلی 3925کارشناس رشته علوم آزمایشگاهی داخلی 

 3935کارشناس رشته هوشبری داخلی 

 /http://spm.qums.ac.irآدرس سایت به نشانی:

 موفق و پیروز باشید

http://snm.qums.ac.ir/
http://sph.qums.ac.ir/
http://spm.qums.ac.ir/

