فرم ثبت نام

؟ب؟
محل الحاق عکس

تاریخ :
 .1از متقاضیان عزیز خواهشمندیم پیش از ثبت نام  ،کیفیت خدمات را از نظر « نحوه تدریس اساتید  ،قالب ارائه
مطالب و موارد دیگر » ارزیابی و سپس اقدام به ثبت نام نمایند .
 .2قوانین داخلی  ،هزینه ها  ،تصمیمات و برنامه های سالیانه پارسه با توجه به تغییرات قوانین و مصوبه وزارت
بهداشت  ،در همان سال و محدودیت های ناشی از آن تعیین می گردد .
 .3ضروری است که کلیه داوطلبان « فرم ثبت نام » را از وب سایت  DParseh.comدانلود
و پس از مطالعه دقیق و تکمیل آن  ،همراه با « یک قطعه عکس  ،تصویر کارت ملی  ،کارت نظام پزشکی و کارت
دانشجویی » را از طریق تلگرام به شماره  09125307075ارسال نمایند .

قوانین

 .4افرادی که از هر یک از خدمات پارسه اعم از دوره بررسی و درک مفاهیم  ،دوره بررسی و جمع بندی  ،آزمون های
جامع  ،بانک سواالت پشتیبان و دوره زبان استفاده نمایند  ،جزء داوطلبان پارسه قلمداد می شوند و بدیهی است ،
پس از اعالم قبولی های آزمون رزیدنتی  ،اسامی آنها در لیست پذیرفته شدگان پارسه درج خواهد شد .
 .5هرگونه پیشنهاد و نظر سازنده خود را در چارچوب برنامه ها و محدودیت های مطرح شده  ،می توانید به صورت
مکتوب به شماره ی تلگرام  09355000484برای طرح در جلسات ماهیانه هیئت مدیره ارسال نمایید .
 .6فرآیند ثبت نام هر داوطلب  2تا  3روز کاری می انجامد .
 .7موارد تخفیف (تخفیفات فقط در صورت پرداخت نقدی لحاظ می گردد) ؛ ارائه مدارک معتبر جهت بهره مندی
از تخفیفات الزامی است .
•داوطلبان شاهد  ،ایثارگر و استعداد درخشان مشمول  %5تخفیف خواهند شد (هر دانشجو می تواند از یک
کارت تخفیف و فقط در یکی از خدمات استفاده نماید ) .
•در صورتی که حداقل  3نفر به صورت همزمان (گروهی) ثبت نام نمایند و یا دانشجویان سنوات قبلی پارسه
تصمیم به ثبت نام مجدد داشته باشند  ،مشمول  %10تخفیف خواهند شد .

قوانین را خوانده و قبول دارم

فرم ثبت نام

اینجانب

ً
با آ گاهی کامل از مقررات و شرایط فوق الذکر و خصوصا شرایط استرداد وجه برای داوطلبان ،
درخواست ثبت نام دارم و شرایط فوق را می پذیرم .
تاریخ و امضا داوطلب

شماره نظام پزشکی

کد ملی
تلفن همراه

آدرس منزل
کد پستی

تلفن ثابت

چند نکته

داوطلب  -قسمت اول

تاریخ تولد

ﻣﺬﮐﺮ
ﻣﺆﻧﺚ

نام پدر

نحوه دریافت محتوا

نام و نام خانوادگی
جنسیت

آدرس پستی
تلفن

کد پستی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

سال فراغت از تحصیل

شماره دانشجویی

فرزند

روش آشنایی شما

شرایط استرداد وجه برای داوطلبان

ً
توجه  :لطفا بدون مطالعه مطالب باال  ،به هیچ عنوان امضا نفرمایید .

داوطلب  -قسمت دوم

پس از ثبت نام و در صورت عدم ارسال بسته پستی و همچنین  ،عدم فعال سازی سریال مشاهده محتوای
تدریس  ،در صورتی که (ظرف  48ساعت) انصراف خود را اعالم نمایید  ،پس از کسر  ، %35باقی مانده مبلغ
به ایشان مسترد خواهد شد ( در صورت فعال سازی سریال و یا دریافت اولین بسته پستی تحت هیچ شرایطی
عودت شهریه امکان پذیر نخواهد بود )

فرم ثبت نام

سایت

پیامک

اساتید

در صورت انتخاب  ،نام استاد را وارد نمایید

شبکه های اجتماعی

داوطلبان

سایر موارد

کنگره ها

در صورت انتخاب  ،ذکر کنید

Download

دانلود محتوا از سامانه  ،پس از گذشت  48ساعت امکان پذیر خواهد بود .

Hard

ارسال  ، Hard Externalهر سه هفته یکبار  ،انجام خواهد شد .

•کلیه داوطلبان پارسه  ،به علت کمبود حجم سرور  ،تنها تا  2ماه پس از برگزاری آزمون  ،جهت دانلود محتوای
فایل های سامانه آموزش آنالین فرصت خواهند داشت .
•تمدید شماره سریال از جانب دانشجو جهت استفاده مجدد از فایل های دانلود شده تنها پس از بررسی عدم
قبولی فرد در آزمون رزیدنتی  ،به مدت یک سال دیگر بر روی سیستم قبلی امکان پذیر می باشد .
ً
•مبلغ ثبت نام به صورت علی الحساب بوده و در صورت تغییرات هزینه جدید مجددا اعالم خواهد شد .
•در صورتی که  ،بسته بررسی و درک مفاهیم را ثبت نام می نمایید  ،هزینه ثبت نام برای کتاب مرجع اصلی
شامل کتاب و دسترسی به فایل های تدریس شده و برای مرجع کتاب های ملی فقط شامل فایل های تدریس
می باشد  .لذا  ،در هر دو صورت  ،هزینه یکسان می باشد .

فرم ثبت نام
فرزند

اینجانب
متقاضی شرکت در

تأییدیه نهایی

ً
با آ گاهی کامل از شرایط و مقررات ذکر شده در باال و خصوصا روش استرداد شهریه  ،در خواست ثبت نام دارم
و شرایط فوق را می پذیرم .
تاریخ و امضا داوطلب

توضیحات
کارشناس آموزش

تاریخ

نام کارشناس آموزش

چاپ

پا ک کردن

