بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ترم تابستانی
سال تحصیلی 1395-1396را در دروس اختصاصی و علوم پایه رشته داروسازی به شرح ذیل به صورت مجازی برگزار می کند.
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ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل :
فرزندان (شهید -مفقوداالثر -آزاده -جانباز  25درصد و باالتر)،
همسر (شهید -مفقوداالثر -آزاده -جانباز  25درصد و باالتر)،
جانبازان  25درصد و باالتر ،آزادگان با حداقل  6ماه سابقه اسارت،
رزمندگان با حداقل سابقه  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه،
جانبازان با حداقل  15درصد جانبازی و  3ماه حضور داوطلبانه در جبهه است.
دانشجویان شاهد و ایثارگر شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه در ترم
تابستانی شرکت کنند.
سابقه مردودی در دروس انتخابی در ترم تابستانی را نداشته باشند.
تمامی هزینه های رفاهی دانشجویان شاهد وایثارگر برعهده خود دانشجو می باشد.

همچنین از دانشجویان غیر شاهد وایثارگر نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوط در ترم تابستانی ثبت نام بعمل خواهد آمد.
دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سالهای  1394وما قبل آن  ،از پرداخت هزینه واحدهای درسی معافند  ،منوط به اینکه درس مذکور را برای
اولین بار انتخاب واحد نموده باشند (شایان ذکر است هزینه واحدهای درسی دانشجویان مذکور از سوی اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
پرداخت خواهد شد)
کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط باید با در دست داشتن معرفی نامه رسمی از دبیر یا مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
محل تحصیل به همراه فیش واریزی شهریه دروس انتخابی و فرمهای مربوط به مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه به آدرس
ذیل مراجعه نمایند.
سایر دانشجویان نیز می باید با در دست داشتن موافقت نامه دانشگاه مبدا به همراه فرمهای تکمیل شده وفیش واریزی دروس
انتخابی به مدیریت امور آموزشی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
سقف انتخاب واحد در ترم تابستانی شش واحد است .سقف واحد های دانشجویان شاهد و ایثارگر برابر با آ یین نامه در شرایط خاص تا هشت
واحد قابل افزایش است.
حداقل نمره قبولی در ترم تابستانی (براساس آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی رشته داروسازی) دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد 12
است.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت تعداد واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کالسی
و امتحانی ندارد.
دستورالعمل پرداخت شهریه:
پرداخت شهریه ویژه دانشجویان ذیل میباشد:
 دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای سراسری در صورت انتخاب درس برای بار دوم یا بیشتردانشجویان شاهد وایثارگر شعب بین المللدانشجویان متقاضی غیر شاهد وایثارگرشهریه هر واحد اختصاصی نظری به مبلغ  3.500.000ریال میباشد.
دانشجویان فوق الذکر می بایدشهریه دروس انتخابی را به شماره حساب ذیل واریز نمایند.
شماره حساب  2138141788005با شناسه واریز  123456789890نزد بانک رفاه کارگران به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تذکرات مهم:
دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.
تاکید میگردد فیش های واریزی حتما سه برگی و به نام دانشجو باشد.

از دانشجویان عزیز خواهشمندیم در هنگام واریز وجه به شماره حساب اعالمی دقت الزم را داشته باشند زیرا در صورت اشتباه پروسه بازگشت
شهریه از حساب دولتی بسیار طوالنی وگاه غیر ممکن است.
تاکید میگردد وجوه مربوطه می باید براساس فیش بانکی پرداخت گردد .به انتقال وجه از طریق کارت به کارت و سایر روش ها ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
تقویم ترم تابستانی:
مهلت واریز شهریه :از تاریخ 96/4/17لغایت 96/4/21
ثبت نام و انتخاب واحد  :از تاریخ  96/4/21لغایت 96/4/22
شروع کالسها 96/4/24 :
پایان کالسها 96/6/2 :
شروع امتحانات 96/6/4 :
پایان امتحانات 96/6/9 :

آدرس مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه :مشهد – خیابان سناباد – بین سناباد  7و  – 9طبقه دوم
شماره تماس - 051 – 38449102 – 03 :داخلی 1
آدرس مدیریت امور آموزشی دانشگاه :مشهد – خیابان سناباد – بین سناباد  7و  – 9طبقه پنجم(اداره خدمات آموزشی)
شماره تماس 05138421023 :و 24داخلی 237و 238

