قابل توجه پذیرفته شدگان سومین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان گرامی به آگاهی می رساند ثبت نام از تاریخ  6231/2/32لغایت روز یکشنبه مورخ
 6231/2/32در محل معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی به صورت حضوری صورت می گیرد.
مدارک الزم جهت ثبت نام :
-

پنج قطعه عکس  ۳×۴پشت نویسی شده

-

اصل شناسنامه خود و همسر

-

كارت ملی

-

گواهی پایان خدمات قانونی(طرح نیروي انسانی) یا گواهی معافیت از آن

-

گواهی پایان دوره MPH

-

پروانه دائم پزشکی جهت پذیرفته شدگانی كه داراي پروانه دائم هستند

-

كارت پایان خدمت یا معافیت

-

تصویر آخرین حکم استخدامی براي آن دسته از پذیرفته شدگانی كه استخدام رسمی دولت هستند

-

تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع جهت فارغ التحصیالن دانشگاههاي دولتی

-

نامه موافقت با شروع دوره دستیاري پذیرفته شدگان كادر ثابت نیروي نظامی و انتظامی از طرف سپاه

پاسداران انقالب اسالمی ،ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران ،یا اداره كل بهداري نیروي انتظامی
جمهوري اسالمی ایران به مدت طول دوره دستیاري
-

نامه موافقت سازمان مربوطه با ادامه تحصیل جهت پذیرفته شدگانی كه استخدام رسمی یا پیمانی

سازمانهاي مختلف هستند
-

حکم مرخصی بدون حقوق یا حکم ماموریت آموزشی جهت افرادي كه استخدام رسمی یا پیمانی ادارات و یا

سازمانهاي دولتی هستند (بدیهی است تاریخ اجراي حکم باید از تاریخ شروع دوره دستیاري و به مدت طول دوره
دستیاري باشد)
-

اصل مدارك مربوط به سهمیه (رزمندگان)....، ،براساس دستورالعمل هاي پذیرش دستیار مندرج در دفترچه

راهنماهاي مربوطه
-

تأییدیه ارایه مدارك به نماینده هسته تحقیق و نظر دهی دانشگاه

-

سند تعهد محضري تأیید شده توسط امور حقوقی دانشگاه

مدارك الزم در زمان مراجعه به گزینش:

الف-فرم مشخصات تکمیل شده گزینش با خودكار آبی ( ۲نسخه)
ب -عکس  ۳( ۳×۴قطعه)
ج -كپی تمام صفحات شناسنامه (یک سري)
هـ -كپی كارت ملی به صورت پشت و رو (یک سري)
ي -كپی حکم كارگزینی (در صورت استخدام رسمی و پیمانی)

